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 ﴾7﴿  محرمات

 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 پیشگفتار مترجم

دین اسالم بهترین دین آسمانی و کاملترین و پویاترین آیینی است که بشرریت  

خویش تاکنون شناخته است و در آینده نیز هرگرز جهران آیینری     از ابتدای خلقت

روی برتر از اسالم به خود نخواهد دید، اسالم دین فطرت و آیرین اعتردال و میانره   

است که در تشریع احکام به نیازهای فطری، مادی و معنوی بشر توجه کامل دارد، 

هرا و نیازهرای   اسرته ای معقول و معتدل و دور از افرراط و تفرریب بره خو   و به گونه

 فطری و درونی، مادی و معنوی انسان پاسخ گفته است.

دین اسالم در تمامی احکام و دستورات خویش اعم از حالل و حرام، مصرال   

و منافع دینی و دنیوی، مادی و معنروی بشرر را کره برا حفرر ارروریات پنجگانره        

است، و به تعبیرری   یابد، مدنظر قرار داده)دین، نفس، عقل، نسل و مال( تحقق می

پاکیزه را حالل، و پلیدها و نجاسرت و امروری    دین اسالم طیبات و چیزهایدیگر 

آور اسرت حررام گردانیرده اسرت،     را که در دنیا و آخرت برای انسان مضر و زیان

ای از اوامر و نواهی است و بدون تردید بازآمردن از نرواهی   احکام اسالم مجموعه

محرمات یکی از نخستین واجبرات هرر فررد مسرلمان     شرعی و اجتناب از ارتکاب 

باشد، زیرا خداوند در آیات متعددی از قرآن مجید مسلمانان را به بازآمردن از  می

 فرماید:نیز در حدیثی می نواهی و اجتناب از محرمات فرا خوانده و پیامبر 

 .(1)«فَاْجَتِنُبوهُ  َعْنهُ  نَ َهْيُتُكمْ  َما»

 «.هی کردم، از آن بازآییداز هر چیزی که شما را ن»

گزارترین فرد از دیدگاه اسالم کسی نیست که در کنار انجام طاعات و عبادت

شرماری گرردد، بلکره عبراتگزارترین فررد،      عبادات فراوان مرتکرب محرمرات بری   

شخصی است که برا توجره بره انجرام اوامرر از محرمرات شررعی نیرز پرهیرز کنرد،           

ِِ َ ا اتَّ  ِ »فرمودنرد:   حضرت پیامبر  از محرمرات بپرهیرز،   » «النَّ ا ِ  َأْعبُ  َ  َتُك  ْ  ْلَمَح ا

 «.گزارترین فرد خواهی بودعبادت

                                           
 رواه مسلم. -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾8﴿  محرمات

اما متأسفانه بسیاری از مسرلمانان بره محرمراتی کره بایرد از آن اجتنراب کننرد،        

باکانه مرتکب آن کنند و بیتوجهی ندارند و آن را بسیار جزئی و ناچیز تصور می

 گردند.می

رساله شماری از محرماتی را که امرروزه در جوامرع مسرلمانان     نویسنده در این

رواج یافته است، با اسلوبی واا  و گویا بیان نموده است، و بنده به این امیرد کره   

این رساله برای خودم و دیگران مفید واقع گرردد آن را بره فارسری برگردانیردم و     

 کنم.اکنون آن را به شما عزیزان تقدیم می

 نبينا محم  وعلى آله وأصحابه أجمعي . وصلى اهلل على
 عبدالقدوس دهقان

 1311 –تابستان 

 سراوان



   

 

  

 
 

 

 ﴾9﴿  محرمات

 مقدمة مؤلف
إن الحمد هلل، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللهلل ناش وارون سنفسانهلل 

ونش سيئهللت سعمهلللناهلل ناش دهاده ال مال نهاو لاه وناش دهاااه مال  اهلل   لاه، 

ه وسوهد سن نحمادا  عداده ونساوله  وسوهد سن ال إله إال ال وحده ال وردك ل

 سنهلل بعد:

خداوند متعال کارهایی را فرض نموده و برای کسی جرایز نیسرت کره آنهرا را     

اایع کند و حدودی مشخص نموده که تعدی از آن برای هیچ احدی جایز نیست 

 یابیدن به آن جایز نیست.و همچنین چیزهایی را حرام گردانیده و دست

 َحَرا    فَ ُهو َحرَّ َ  َوَما َحاَلل   فَ ُهوَ  ِكَتابِهِ  ِفى اللَّهُ  َأَحلَّ  َما»د: فرمودن حضرت پیامبر 
 َهِذهِ  َتالَ  ثُمَّ . َنِسيًّا َيُك ْ  َلمْ  اللَّهَ  فَِإنَّ  َعاِفَيَتهُ  اللَّهِ  ِم َ  فَاقْ بَ ُلوا َعاِفَية   فَ ُهوَ  َعْنهُ  َسَكتَ  َوَما
 .(1)«َنِسيًّا َِبُّكَ  َكانَ  َوَما: اآليَةَ 

آنچه را خداوند در قرآن حالل گردانیده حالل، و آنچه را حرام گردانیده »

برای همیشه حرام است، و آنچه از آن ساکت مانده عافیتی است، پس عافیت 

خداوند را بپذیرید، زیرا خداوند فراموشکار نبوده و سپس این آیه را تالوت 

 .    ﴾(2)﴿: فرمودند

     ﴾(3)﴿فرماید: حدود الهی هستند، می محرمات

 .«نزدیک نشویدود و مرزهای الهی است، پس بدانها این حد»
خداوند متعال کسی را که از حدود او تعدی کند و مرتکب محرمات شود، 

﴿اینگونه تهدید نموده است                 

      ﴾(4). 

و آن کس که از خدا و پیامبرش نافرمانی کند و از مرزها )قوانین( خدا »

ن آگرداند که جاودانه در درگذرد، خداوند او را به آتش )عظیم دوزخ( وارد می

 «.ای استکنندهماند، او را عذاب خوارمی

                                           
 .375/  2رواه الحکاکم  -(1)

 .«و پروردگارت فراموشکار نبوده )ونیست(». 64سورة مریم، آیة  -(2)
 .117سورة بقره، آیة  -(3)

 .14سورة نساء، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾01﴿  محرمات

فرمایند: می اجتناب از محرمات یکی از واجبات شرعی است، زیرا پیامبر 

هرآنچه شما را از » (1)«اْسَتَطْعُتمْ  َما ِمْنهُ  فَافْ َعُلوا بِهِ  َأَمْرُتُكمْ  َوَما فَاْجَتِنُبوهُ  َعْنهُ  نَ َهْيُتُكمْ  َما»

 «.دهید آن نهی کردم، و آنچه شما را به آن امر کردم، تا توان خود آن را انجام

چندانی از علم  گاه دیده ایم برخی از هواپرستان و افراد سست عنصر که بهره

 گویند:ندارند با شنیدن محرمات آزرده شده و می

شما که چیزی باقی نگذاشتید همه را حرام کردید، ما را خسته کردید، »

 زندگی را بر ما تلخ کردید، ما را به تنگ آوردید، سخنی دیگر جز حرام برای

گویید نیست، خداوند گفتن ندارید، دین ساده است و به این سختی که شما می

 «.غفور و رحیم است

کند و کسی نیست که از گوییم خداوند متعال حکم میبه چنین افرادی می

حکم او خرده بگیرد و او حکیم و خبیر است، هرچه را او بخواهد حالل 

دهد، یکی از اصول بندگی خداوند گرداند و آنچه را بخواهد حرام قرار میمی

 متعال این است که به حکم او کامالً راای و تسلیم باشیم.

گیرند، و بیهوده و احکام الهی همگی از علم، حکمت و عدل او سرچشمه می

﴿فرماید: محتوا نیستند، خداوند میبی                 

      ﴾(2) . 

های تواند فرمانپذیرد، هیچ کسی نمیفرمان ما صادقانه و دادگرانه انجام می»

 «.و خداوند شنوا و دانا است ما را دگرگونه کند

بودن و حرمت اشیاء را بیان نموده خداوند متعال در قرآنکریم اساس حالل 

 .     ﴾(3)﴿ فرماید:است، آنجا که می

 .«سازدها را بر آنان حرام مینماید و ناپاکیشان حالل میها را برایپاکیزه»
پس چیزهای پاکیزه حالل و اشیای ناپاک حرام هستند، تحلیل و تحریم تنها 

باشد و یا معتقد باشد که کسی  حق خداوند متعال است، و اگر شخصی مدعی آن

                                           
 .131مسلم کتاب الفضائل ش  -(1)

 .115سورة انعام، آیة  -(2)

 .157سورة اعراف، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾00﴿  محرمات

دیگر نیز اختیار تحلیل و تحریم را دارد، کافر گشته و از دین اسالم خارج است، 

 ﴿فرماید: خداوند متعال می               

  ﴾(1) « برای ایشان دین را پدید دارند که آیا آنها انبازها و معبودهایی

 .«آورده اند که خدا به آن اجازه نداده است
از این گذشته برای همه کس جایز نیست که در باره حالل و حرام سخن 

گفتن بگویند، مگر علما که با کتاب و سنت آشنایی دارند و خداوند از سخن

نجا که بدون علم در باره حالل و حرام به شدت و اکیداً منع فرموده است، آ

 ﴿فرماید: می                        

   ﴾(2). 

رود، به دروغ نگویید، این حالل تان میو به خاطر چیزی که تنها بر زبان»

 .«ندیداست و آن حرام، و در نتیجه بر خدا دروغ ب
محرمات قطعی در قرآن و حدیث بیان شده اند مثالً این آیه که خداوند 

 ﴿فرماید: می                      

       ﴾(3). 

تان بیان کنم که پروردگارتان بر شما حرام نموده بیایید چیزهایی را برای بگو:»

است، این که هیچ چیزی را شریک خدا نکنید و به پردر و مرادر )بردی نکنیرد، و     

بلکه تا آنجا که ممکن است به آنان( نیکی کنید و فرزندان خود را از ترس فقرر و  

 .«تنگدستی مکشید
 ر از محرمرات بیران شرده اسرت: ماننرد ایرن کره پیرامبر         در احادیث نیز بسریا 

هرا را حررام گردانیرده    ک و برت خداوند فروختن شراب، مردار، خرو »فرمایند: می

 .(4)«است

                                           
 .21سورة شوری، آیة  -(1)

 .116سورة نحل، آیة  -(2)

 .151سورة انعام، آیة  -(3)

 .3416ابوداود، ش  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾02﴿  محرمات

آمرده از  هرگاه خداوند چیزی را حرام گردانید پول به دسرت »فرماید: و نیز می

 .(1)«گرددآن نیز حرام می

گردد، مانند این که نوع ذکر میگاه در برخی از آیات محرماتی از یک 

﴿ای اینگونه ذکر نموده است: های حرام را در آیهخداوند خوراکی   

                                   

                               

 ﴾(2). 

بر شما حرام است )خوردن گوشت( مردار، خون، گوشت خوک، حیواناتی »

 که به هنگام ذب  نام غیر خدا بر آنها برده شود و به نام دیگران سر بریده شوند،

حیواناتی که خفه شده اند، حیواناتی که با شکنجه و کتک کشته شده اند، آنهایی 

زدن حیوانات دیگر مرده که از بلندی پرت شده و مرده اند، آنهایی که بر اثر شاخ

اند، حیواناتی که درندگان از بدن آنها چیزی خورده و بدان سبب مرده اند، مگر 

آنها را سر بریده باشید، حیواناتی که برای  این که )قبل از مرگ بدانها رسیده و(

های تیر به نزدیکی به بتان قربانی شده اند، و بر شما حرام است که با چوبه

 .«و از غیب سخن گویید ،پیشگویی پردازید
هایی را که نکاح با آنان حرام است، اینگونه بیان کرده ای دیگر زنو در آیه

﴿است:                         

                       

  ﴾(3). 

                                           
 .7/  3دارقطنی  -(1)

 .3سورة مائده، آیة  -(2)

 .23سورة نساء، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾03﴿  محرمات

تان، هایتان، عمهاهرانتان، خوتان، دخترانحرام کرده شده بر شما مادران»

تان، مادرانی که به شما شیر داده اند، تان، خواهرزادگانتان، برادرزادگانهایخاله

 .«تان، مادران همسرتان...خواهران رااعی

﴿و در جایی دیگر معامالت حرام را بیان نموده و فرموده است:     

  ﴾(1) «سود است خدا سوداگری را و حرام ساخته کرده  حالل

 .«را
خداوند مهربان چیزهای پاکیزة گوناگون و بسیاری را برای ما حالل گردانیده 

چونکه محرمات محدود و اندک  اما ، و به علت کثرت آنها را برنشمرد،است

هیز هستند، آنها را برشمرد و مفصالً بیان نمود، تا آنها را بشناسیم و از آنها پر

﴿فرماید: نمائیم، خداوند متعال می               

 ﴾(2). 

... و حال آن که به تفصیل بیان کرده است برای شما آنچه بر شما حرام »

 .«ساخته است

﴿اما چیزهای پاکیزه را اجماالً حالل قرار داد و فرمود:          

   ﴾(3). 

بخورید حالل پاکیزه را از آنچه در زمین است، و پیروی مکنید  !ای مردمان»

 .«های شیطان راگام
بودن اشیاء را اصل قرار  بنا به رحمت خویش اباحت و حالل خداوند متعال

گیری ه شود و این نشانة کرم و سهلداده، مگر این که دلیلی بر تحریم آن یافت

خداوند نیست به بندگان است، پس بر ما الزم است که از او اطاعت نموده و 

 ستایش و سپاس وی را به جا آوریم.

                                           
 .275سورة بقره، آیة  -(1)

 .111سورة انعام، آیة  -(2)

 .161سورة بقره، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾04﴿  محرمات

ای هستند که اگر محرمات بر آنها شمرده و با تفصیل بیان برخی مردم به گونه

بودن ان و اندکآیند، این نشانه اعف ایمشوند از احکام شرعی به تنگ می

درک و فهم دینی آنان است، آیا برای این که قانع شوند که دین آسان است، 

خواهند خواهند که تمامی انواع چیزهای حالل برایشان برشمرده شود؟ آیا میمی

نگاه آوار برایشان برشمرده شود، که تمامی طیبات و انواع چیزهای پاکیزه فهرست

خواهند نان را تلخ و مکدر نساخته است؟ آیا میکنند که دین زندگی آباور می

که به آنان گفته شود گوشت شتر، گاو، گوسنفند، خرگوش، آهو، بز کوهی، 

 مرغ، کبوتر، اردک، مرغابی و شترمرغ و غیره حالل است؟

 ملخ و ماهی خود مرده حالل است؟

 جات و سایر حبوبات مفید حالل است.بار، سبزیجات، میوهتره

 سل، روغن و سرکه حالل است.آب، شیر، ع

جات حالل است، استفاده از چوپ، آهن، شن، سنگ، نمک و دیگر ادویه

پالستیک، شیشه و کائوچو حالل است، سوارشدن بر حیوان، ماشین، قطار، کشتی 

شویی، آسیاب، چرخ و هواپیما حالل است، استعمال کولر، یخچال، لباس

ار طبی، هندسی، حساب، رصد و گیری و سایر ادوات و ابزگوشت، آب میوه

کردن آب، فلکی، ساختمانی و استخراج آب و نفت و معادن، تصفیه و شیرین

 چاپ و رایانه و غیره حالل است.

های پاک، نایلون و غیره ی کرباس، کتان، پشم، مو و پوستاهپوشیدن لباس

 حالل است.

همچون  هاها و شغلنکاح، حرید و فروش، کفالت، حواله، اجاره، حرفه

 نجاری، آهنگری، میکانیکی، چوپانی حالل است.

پایانی خواهیم رسید؟ پس م همة چیزهای حالل را بشماریم به آیا اگر بخواهی

 چرا اینگونه افراد متوجه نیستند؟

خواهند از آن سوء گویند دین ساده است، حقیقتی است که میاما این که می

یست که احکام دین مطابق میل و بودن دین این ناستفاده کنند، معنی ساده

هایی که ها و هوای نفس آنان باشد، بلکه به خاطر احکام ساده و رخصتخواسته

بودن دین با در شریعت اسالمی وجود دارد، پس ارتکاب محرمات به بهانه ساده



   

 

  

 
 

 

 ﴾05﴿  محرمات

هایی همچون جمع های شرعی تفاوت بسیار دارد، رخصتکردن بر رخصتعمل

تن در سفر، مس  بر موزه برای مقیم یک شبانه روز و نگرفو قصر نماز و روزه

برای مسافر سه شبانه روز، تیمم برای هنگام عذر قدرت استعمال آب، جمع 

کردن به زن بیگانه برای کسی که قصد خواندن نماز هنگام بیماری و یا باران، نگاه

 11اطعام  ازدواج با وی دارد، اختیارداشتن در ادای کفاره یمین با آزادی غالم یا

ها و مسکین و یا پوشاک داده به آنها، خوردن مردار هنگام ااطرار و رخصت

 هایی از این قبیل.تخفیف

هایی نیز دارد، از این گذشته مسلمانان باید بداند که تحریم محرمات حکمت

کنند و افراد آزماید که چگونه عمل میمثالً این که خداوند وسیله بندگانش را می

 مانبردار از افراد عاصی و سرکش شناخته شوند.مطیع و فر

سازد، این است که هایی که بهشتیان را از جهنمیان متمایز مییکی از ویژگی

جهنمیان بر شهوات و خواهشات نفسانی که جهنم را پوشیده اند عمل کردند، اما 

ها را که بهشت را پوشیده اند عمل نمودند و اگر این امتحان و بهشتیان سختی

گشتند، بود افراد فرمانبردار از افراد عاصی و سرکش مشخص نمیزمایش نمیآ

نگرند و به خاطر مؤمنان سختی تکالیف را با دیده احتساب و امید پاداش می

نمایند، و بدین طریق تکالیف رسیدن به راای الهی بر دستورات شرعی عمل می

نج و ناراایتی به احکام گردد، اما منافقان با دیدة تأسف و ربر آنها آسان می

آید و طاعت و نگرند و بدین جهت تکالیف و احکام شرعی بر آنان گران میمی

 گردد.بندگی برایشان سخت می

یابد، زیرا ناشدنی دست میمؤمن مطیع با ترک محرمات به حالوتی وصف

هرگاه شخصی به خاطر خداوند چیزی را ترک نماید، خداوند در عوض به او 

کند و حالوت ایمان را در قلبش احساس تر عنایت میو باارزش چیزی بهتر

 نماید.می

خوانندة گرامی در این رساله شماری از محرماتی را خواهد یافت که در 

شریعت اسالمی حرام قرار داده شده اند، و دلیل تحریم آنها را نیز از کتاب و 

در میان مسلمانان ام، و این محرمات از اعمالی است که متأسفانه سنت آورده

رواج یافته و ارتکاب به آنها عام گشته است، و تنها هدفم از بیان این امور 



   

 

  

 
 

 

 ﴾06﴿  محرمات

خواهم که من و برادران و خیرخواهی و نصیحت است، از خداوند متعال می

خواهران مسلمانم را هدایت کند و به همه توفیق دهد که بر حدود الهی بایستیم و 

گمان او ز محرمات و سیئات محفوظ بدارد، بیاز آن تجاوز ننمایم، و ما را ا

 بهترین محافر و ارحم الرحمین است.

 

 محمد صالح المنجد



   

 

  

 
 

 

 ﴾07﴿  محرمات

 بسم هللا الرحمن الرحیم

 

 شرک:

 امر حرام در شریعت اسالمی است، زیررا ابری بکرر     بزرگترینشرک مطلقاً 

کبیره آگاه )تا سه بار( فرمودند: آیا شما را از بزرگترین گناه  پیامبر » گوید: می

گناه کبیره( شرک بزرگترین نسازم، گفتیم: بلی یا رسول اهلل، ایشان فرمودند: آن )

 .(1)«به خداوند است

هر گناهی را امکان دارد که خداوند مغفرت نماید، مگر شرک را، و آن نیاز 

   ﴿فرماید: ای ویژه دارد. خداوند میبه توبه         

   ﴾(2). 

تر از آن را برای هرکس بخواهرد  بخشد، و پایینخداوند هرگز شرک را نمی»

 .«بخشدمی
اسرالم خرارج    ای است کره انسران را بره کلری از    برخی از انواع شرک به گونه

 ماند.یتردید جاودانه در جهنم مگردند، و اگر شخصی برآن حالت بمیرد، بیمی

 

 بینی نیز از انواع مروج شرک هستند:سحر و غیبگویی و طالع

دی در کردن کفر و یکی از هفت گناه مهلک و ارر محض است که سوسحر

﴿فرماید: بارة آموختن آن میبر ندارد، خداوند متعال در        

﴾(3). 

 .«بخشیدرساند، و به آنان سود نمین زیان میاآن آموختند بهو آنچه را که می»

 .     ﴾(4)﴿فرماید: و نیز می

 .«شوندو جادوگرها هرجا که بروند، درستگار نمی»
                                           

 .2511، بخاری ش متفق علیه -(1)

 .41سورة نساء، آیة  -(2)

 .112سورة بقره، آیة  -(3)

 .61سورة طه، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾08﴿  محرمات

﴿فرمایدکسی که به سحر دست یابد کافر است، خداوند می     

                             

                            

     ﴾. 

آموختند و می سلیمان کفر نورزید، بلکه شیاطین کفر ورزیدند به مردم جادو»

)نیز از( آنچه در بابل بر دو فرشته هراروت و مراروت فررو فرسرتاده شرد و )آن دو      

گفتنرد: مرا تنهرا )مایرة(     آموختند، مگر آن که مری فرشته( به هیچکس )جادو( نمی

 .«آزمونی هستیم، پس )با به کارگیری جادو( کافر مشو
و آنران  پیشره  سرتم  حکم ساحر قتل و کسبش حرام و پلید است، افراد جاهل و 

، نزد دیگرانتعدی و تجاوز بر  گیری وعیف است، به منظور انتقامشان اکه ایمان

برردن بره سراحران    کنند، برخی از مردم با پنراه روند و مردم را سحر میساحران می

گردند، در چنین مرواردی برر   برای بازکردن سحر نادانسته مرتکب کاری حرام می

هرای همچرون   اوند پناه ببرند و برا خوانردن قررآن و سروره    آنان الزم است تا به خد

 معوذات و غیره طلب شفا نمایند.

بین ادعای دانستن غیب را داشته باشند، آنان نیز مرتکب کفر اگر غیبگو و طالع

داند، بسیاری از آنان برا فریرب و تزویرر امروال     شده اند، کسی غیر از اهلل غیب نمی

شماری را به آورند و برای این کار وسایل بین درمیشالوح را از چنگافراد ساده

کشدن بر ریگ، خوانردن برر کرف دسرت و یرا فنجران و       گیرند مانند خبکار می

بررار دیگررر دروغ  11شیشرره و آیینرره و غیررره و اگررر یررک مرتبرره راسررت بگوینررد   

لروح تنهرا همران یرک مرورد را کره سرخن ایرن         گویند، اما افراد غافرل و سراده  می

دهند و بررای آگراهی از   ان راست از آب درآمده است مالک قرار میپردازدروغ

آینده و سعادت و یا عدم موفقیت خویش در امر ازدواج و یا تجارت و پیدانمودن 

کننرد، و اگرر کسری نرزد آنران بررود و       اشیای گمشده و غیره بره آنهرا رجروع مری    

یررا حضررت   گرردد، ز هایش را تصدیق کند کافر و از دین اسالم خارج مری گفته

هرایش را تصردیق   بینی برود و گفتهفرمودند: هرکس نزد کاهن و یا طالع پیامبر 



   

 

  

 
 

 

 ﴾09﴿  محرمات

، و اگر کسی نزد آنان بررود امرا   (1)بر محمد نازل گشته کفر کرده است کند، آنچه

ادعای آنان مبنی بر دانستن غیب را تصدیق ننمایرد و تنهرا بررای تجربره نرزد آنران       

 شرود، زیررا پیرامبر    روز نمازش پذیرفتره نمری   41ا گردد، البته تبرود، کافر نمی

شرب نمراز او    41ا ای بپرسرد تر  بینی برود و از او مسرأله فرمودند: هرکس نزد طالع

باشرد و برر او الزم   . البته با وجود این بازهم نماز بر او فرض می(2)شودپذیرفته نمی

 است که توبه کند.

 

 قایع و زندگی مردمبودن به تأثیر نجوم و ستارگان در و معتقد

در حدیبیره نمراز صرب  را برا مرا       ر بگویرد: پیرام  مری  زید بن خالد جهنری  

پس از اتمام نماز رو به مرردم   پیامبر –خواندند، شب در حدیبیه باران آمده بود 

دانید خداوند چه فرمود؟ مردم گفتند: اهلل ورسوله اعلرم،  آیا می»نموده و فرمودند: 

گوید( برخی از بندگانم به من مرؤمن و برخری دیگرر کرافر     فرمودند: )خداوند می

گشتند، هرکس که گفته به فضل و رحمت خداوند بر ما باران فرود آمد، او به من 

ایمان دارد و به ستارگان کفر کرده است، و هرکس که گفته بر اثرر فرالن و فرالن    

 .(3)تستاره باران فرود آمد به من کفر کرده و به ستارگان ایمان آوده اس

هرای فرال کره در    هرای بخرت آزمرایی و تسرت    کردن به جدولهمچنین رجوع

ها مجالت وجود دارد، همرین حکرم را دارد، و اگرر کسری بره      بسیاری از روزنامه

تأثیر ان معتقد باشد، شرک کرده است، و اگر تنها به قصد تسرلی بره خراطر آن را    

 بخواند.

نردن شررک جرایز نیسرت، و نیرز      یافتن برا خوا گردد و تسلیبازهم گناهکار می

بودن به آن سوق دهد کره در آن صرورت بره    امکان دارد که شیطان او را به معتقد

رسانند، و حال داشتن به این که برخی از اشیاء نفع می شود، اعتقادشرک مبتال می

آن که خداوند در آن اشیاء هیچ تأثیری نگذاشته است، شرک است. آنگونره کره   

وی از گفتار افرادی کاهن، ساحر و یا باورهایی که آباء و اجداد برخی مردم به پیر

                                           
 .421/  2مسند احمد  -(1)

 .1751/  4مسلم  -(2)

 .333/  2فت  الباری  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾21﴿  محرمات

های فلزی ها و یا حلقهآمیز و انواعی مهرهبه ارث برده اند، در بارة تعویذات شرک

شان و غیره اعتقاد دارند و آنها را برای دفع زخم چشم بر گردن خود و یا فرزندان

هرای خرویش   ها و خانهو یا در ماشینبندند آویزند و یا این که بر بدن خود میمی

تردید این امر کند. و بیکنند، و اعتقاد دارند که این امور بال را دفع میآویزان می

به  باشد و ارمغانی جز سستی برای انسان ندارد، ومنافی توکل بر خداوند متعال می

یرذات  گردد و بسیاری از این تعونوع تداوی و معالجه به وسیله حرام محسوب می

هرا اسرتمداد شرده و مشرتمل برر      باشند و در آنهرا از شریاطین و جرن   آمیز میشرک

برازان  هایی نامفهوم هستند، و برخی از این شعبدهخطوط و رسومی گنگ و نوشته

ن را بره  نویسند و برخری دیگرر آیرات قررآ    آیاتی از قرآن را با شرک آمیخته و می

کردن اینگونه تعویذها و بسرتن  زاننویسند، آوینجاسات و خون قاعدگی می وسیله

ای بیراویزد،  فرمودنرد: هررکس تمیمره    باشرند، زیررا پیرامبر    آن بر بدن حرام مری 

 .(1)شرک کرده است

رسرانند انجرام   هرکس این کارهار را به این اعتقاد که ذاتراً نفرع و اررری مری    

انرد  دهد، مرتکب شرک اکبر گشته است و اگر آنها را اسبابی برای نفع و ارر بد

و حال آن که خداوند آنها را سبب قرار نداده، مرتکب شرک اصغر شده اسرت و  

 گردد.این از جمله شرک فی االسباب محسوب می

 

 خودنمایی در عبادات

یکی از شرایب پذیرفتن عمل صال  این است که از ریا و خودنمایی پاک و 

اصغر  طبق سنت باشد، هرکس به منظور خودنمایی عبادت کند، مرتکب شرک

گردد، مانند کسی که برای این نماز بخواند گشته است، و عملش تباه و نابود می

 ﴿فرماید: که مردم او را ببینند، خداوند می          

                             

                                           
 .156/  4مسند احمد  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾20﴿  محرمات

  ﴾(1) «  ورزند و او )خداوند هم میبی شک منافقان با خداوند نیرنگ

حال( به کند، و چون به نماز برخیزند، سست )و بیدر پاسخ نیزنگشان( تدبیر می

 .«کنندکنند و خداوند را جز اندکی یاد نمیفروشی میایستند، جلوهنماز می
خواند، او نیز در ت کسی که برای کسب شهرت و آوازه نماز میو همچنین اس

شرک افتاده است، و برای چنین افرادی وعید آمده است، آنگونه که در حدیث 

هرکس به قصد شهرت کاری »فرمودند:  آمده است که پیامبر  ابن عباس 

نی باعث عبرت دیگران و شادما تاکند، رسوایش میگرفتار و انجام دهد خداوند 

هرکس که عبادتی انجام دهد و در قصدش مردم را نیز  و (2)«دشمنانش گردد

ه است دشریک بگرداند عملش تباه گشته است، آنگونه که در حدیث قدسی آم

نیازترین شرکا از شرک هستم، هرکس عملی انجام فرماید( من بی)که خداوند می

ترک نموده و به  دهد و در آن کسی دیگر را با من شریک بگرداند من او را

 .(3)گذارمشرکش وامی

اگر کسی از ابتدا عملی را خالصانه برای خداوند شروع نمود، و سپس برآن 

ریا و خودنمایی طاری گشت، در این صورت اگر از وجود ریا ناراحت شود و با 

آن مجاهده کند، و آن را دفع نماید، عملش صحی  و پذیرفته است، و اگر به آن 

 گشت، اکثر اهل علم معقتد به بطالن عمل وی هستند. شادمان و راای

 

 

 

 

 

 

                                           
یزان کنند ، تمیم: تعویذ، حرز، مهره یا طلسمی که به گردن اطفال آو142نساء، آیة  سورة -(1)

 برای دفع بال و چشم زخم. فرهنگ عمید.

 .2211/  4مسلم  -(2)

 .2115مسلم، ش  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾22﴿  محرمات

 بدشگونی:

﴿فرماید: و آن عبارت است از فال بد و شوم، خداوند می        

           ﴾(1). 

گفتند: این سزاوار ماست و اگر آورد، میبه آنان روی میپس چون خوشی »

 .«زدندرسید به موسی و کسانی که با او بودند فال بد میگزندی به آنان می
ای خواست به سفر برود پرندهها عادت داشتند که هرگاه کسی میعرب

کرد کرد، اگر پرنده به سمت راست پرواز میگرفت و سپس آن را رها میمی

کرد رفت و اگر پرنده به سمت چپ پرواز میگرفت و به سفر میفالی مینیک 

در حدیثی حکم این  آمد، پیامبر گرفت و از رفتن به سفر باز میبدفالی می

 «.بدفالی و بدشگونی شرک است»عمل را اینگونه بیان فرموده اند: 

ها، روزها و یکی از موارد این اعتقاد حرام و منافی کمال توحید، بدفالی به ماه

بودن آخرین نکردن در ماه صفر و اعتقاد به نحساعداد است، مانند ازدواج

ها و افراد معلول، مانند این که و یا بدفالی به اسم 13چهارشنبه هر ماه و یا عدد 

شود و در راه با شخصی نابینا شخصی به قصد بازکردن مغازه از منزل خارج می

گردد، و اموری دیگر گیرد و دوباره به منزل برمیمیشود و از آن فال بد دچار می

از چنین افراد  از این قبیل، این چنین موارد همه حرام و شرک هستند، پیامبر 

فرمودند:  روایت نموده است که پیامبر  برائت جستند، عمران بن حصین 

که  هرکس فال بگیرد و یا برای او فال گرفته شود و یا غیبگویی کند و یا این»

برایش غیب گفته شود و یا سحر کند و یا کسی دیگر به نفعش سحر کند، از ما 

. و اگر کسی مرتکب چنین کاری شد کفاره اش آن چیزی است که در (2)«نیست

فرمودند: هرکس  گوید: پیامبر ذکره شده. وی می حدیث عبداهلل بن عمرو 

، گفتند: یا رسول اهلل شرک کرده است که فال او را از انجام کاری باز دارد،

                                           
 .131سورة اعراف، آیة  -(1)

 .162/  11معجم ابکیر طبرانی  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾23﴿  محرمات

رَ  لَ  اللَُّهمَّ »کفاره اش چیست؟ فرمودند: کفاره اش این است که بگوید:   ِإلَّ  َخي ْ
ُركَ  رَ  َولَ  َخي ْ ُركَ  ِإلَّ  طَي ْ ُركَ  ِإَلهَ  َولَ  طَي ْ  .(1)«َغي ْ

بدفالی از طبیعت دل است و بهترین عالج آن توکل بر خداوند متعال است، 

گوید: چنین خیاالتی در قلوب همة ما پدید می سعود آنگونه که عبداهلل بن م

 .(2)بردآید، اما خداوند به وسیلة توکل آن را از بین میمی

 

 :سوگندخوردن به غیر اهلل

کند، اما برای بندگان جایز خداوند به هر مخلوقی که بخواهد سوگند یاد می

وگند به غیر اهلل بر نیست که به چیزی غیر از اهلل سوگند بخورند، اما متأسفانه س

زبان بسیاری از مردم جاری است، سوگند نوعی تعظیم است و برای غیر اهلل جایز 

آگاه باشید »فرمودند:  روایت  شده است که پیامبر  نیست، از عبداهلل بن عمر 

خداوند شما را از این که به پدران خود سوگند بخورید نهی کرده است، هرکس 

. و نیز از (3)«نام اهلل سوگند بخورد و گرنه ساکت بماند خورد باید بهسوگند می

هرکس به غیر اهلل سوگند خورد »فرمودند:  روایت شده که پیامبر  عمر 

هرکس به امانت سوگند خورد از ما »فرمودند:  و پیامبر  (4)«شرک کرده است

 .(5)«نیست

جان  سوگندخوردن به کعبه، امانت، شرف، کمک، برکت فالن، جان فالن،

نبی و یا ولی، پدران و مادران، و به سر فرزندان جایز نیست، و همة این حرام است 

و هرکس که مرتکب چنین کاری شد، همانگونه که در حدیث آمده کفاره اش 

هرکس به الت و »در حدیثی صحی  آمده: « ال اله اال اهلل»این است که بگوید: 

 .(6)«ال اله اال اهلل»د: عزی سوگند خورد )برای کفارة آن( باید بگوی

                                           
 .221/  2مسند احمد  -(1)

 .3111ابوداود، ش  -(2)

 .531/  11فت  الباری  -(3)

 .152/  2مسند احمد  -(4)

 .3253ابوداود، ش  -(5)

 .536/  11فت  الباری  -(6)



   

 

  

 
 

 

 ﴾24﴿  محرمات

آمیز و حرام دیگری وجود دارد که از زبان بسیاری از شرک همچنین کلمات

، «توکل من بر خدا و توست»، «برمبه خدا پناه می»شود، مانند: مردم شنیده می

در آسمان خدا و »، «کسی را جز خدا و تو ندارم»، «این... از جانب خدا و توست»

« زمانه چقدر نامرد است»، (1)«اگر خدا و فالنی نبودند...»، «دارمدر زمین تنها تو را 

این زمانة »)و همچنین هر عبارتی که مشتمل بر نوعی دشمنام به زمانه باشد، مانند: 

و غیره. زیرا « زمانه فریبکار است»، «این ساعت )زمان( نحسی است»، «بدی است

های و گردد(، و نیز واژهت برمیدشنام به دهر و زمانه به خداوند که خالق زمان اس

عبارات نوینی که مخالف توحید هستند، مانند: سوسیالیسم اسالمی، دمکراسی 

اسالمی، خواست ملت از خواست پروردگار است، دین از آن خدا و وطن مال 

 عربی(، به نام انقالب. همه است، به نام عربیت )قومیت

وک )شاهنشاه( و الفاای شبیه و همچنین است اطالق الفاظی مانند مالک المل

و نیز به کاربردن لفر سید )و یا  ةاین بر شخصی از افراد بشر مانند قاای القضا

که بر « لو»های دیگر( برای فردی منافق و کافر و نیز حرف معادل آن از زبان

کند، و نیز نارااگی، پشیمانی و حسرت داللت دارد و راه را برای شیطان باز می

خواهی مرا )پروردگارا اگر می (2)«ِشْئتَ  ِإنْ  يلِ  اْغِفرْ  اللَُّهمَّ »کردن که اینگونه دعا

 ببخش(.

 

 گرفتن با منافقین و فساق:مجالست و انس

هایشان رسوخ نکرده با اهل فسق و فجور و چه بسیاری از افراد که ایمان در دل

ء اهلل را به کنند، و دین اسالم و اولیابسا با کسانی که به شریعت الهی طعن می

تردید این عمل کنند، بیگیرند، هم مجلسی و نشست و برخاست میاستهزاء می

﴿فرماید: گردد، خداوند میحرام است، و موجب قدح و تردید در عقیده می  

                                           
به کار برده شود، مثالً بگوید « سپس»روش صحی  این است که میان این جمالت لفر  -(1)

 اعتماد به خداوند است و سپس به تو. )ز(

 ، از شیخ بکر ابوزید.لفظیةبرای آگاهی بیشتر، نگاه معجم المنافی ا -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾25﴿  محرمات

                          

          ﴾(1). 

پردازند از و چون آنان را بینی که در آیات ما )به قصد طعن( به کندوکاو می»

به  آنان روی بگردان تا آن که در سخنی غیر از آن پردازند و اگر شیطان تو را

 .«فراموشی اندازد، بعد از یادآوردن با گروه ستمکاران منشین
پس در چنین موارد نشستنی با آنها جایز نیست، گرچه از خویشاوندان نزدیک 

شان جذاب باشد، مگر برای کسی که شان با صفا و سخنانهم باشند، و جمع

اا و دادن به اعترااات باطل آنان باشد نه رهدفش دعوت آنان و یا پاسخ

﴿فرماید: سکوت، خداوند متعال می                 

  ﴾(2). 

پس اگر از آنان خشنود گردید )بدانید( که خداوند از گروه فاسقان راای »

 .«شودنمی
 

 ت )آرامش( هنگام نماز:ترک طمأنی

 ع سرقت، سرقت از نماز است، حضرت پیامبر یکی از بزرگترین انوا

بدترین دزد کسی است که از نماز خود چیزی بدزدد، گفتند: یا رسول »فرمودند: 

رکوع و سجود آن را کامل دزدد، فرمودند: اهلل چگونه شخصی از نماز خود می

 .(3)«کندنمی

ترک آرامش و عدم استقرار کمر )ستون فقرات( هنگام رکوع و سجود و 

میان دو سجده از مواردی است که  نکردن کمر پس از بلندشدن از رکوع وسترا

ای که هیچ مسجدی از چنین خورد و به گونهاز نمازگزاران زیاد به چشم می

افرادی خالی نیست، طمأنینه در نماز رکن است، و نماز بدون آن صحی  نیست و 

                                           
 .61سورة انعام، آیة  -(1)

 .16، آیة سورة توبه -(2)

 .311/  5مسند احمد  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾26﴿  محرمات

می که کمر شخص در تا هنگا»فرمودند:  این امر بسیار خطیری است، پیامبر 

. بدون تردید این امری (1)«رکوع و سجود راست نباشد، نمازش درست نیست

باشد، ابی عبداهلل االشعری است ناگوار و مرتکب آن مستحق زجر و وعید می

پس از نماز با جمعی از اصحاب در مسجد نشستند، مردی  گوید: پیامبر می

ای عجوالنه( رکوع ر نماز )به گونهای به نماز ایستاد و دوارد شد و در گوشه

فرمودند:  زد، پیامبر کرد و هنگام سجده )مانند خروس به زمین( نوک میمی

بینید؟ هرکس در چنین حالتی بمیرد بر دینی غیر از دین محمد مرده آن مرد را می

کند، مثال زند، سجده میاست، در نماز همانند کالغی که به لخته خونی نوک می

زند، مانند کسی است کند و در سجده نوک می)عجوالنه( رکوع میکسی که 

خورد، یک یا دو که گرسنه است، اما با وجود این یک یا دو دانة خرما بیشتر نمی

کند؟( زید بن وهب گرسنگی او را رفع می )آیا (2)دهددانة خرما به او چه سود می

کرد، را کامل نمیمردی را دید که رکوع و سجود  گوید: حضرت حذیفه می

تو نماز نخواندی و اگر در این حال بمیری بر فطرتی غیر از آنچه خداوند »فرمود: 

 .(3)«میریدبخشیده است، می به محمد 

برای کسی که طمأنینه و آرامش را در نماز ترک نموده، هرگاه از حکم آن 

توبه خویش  کردهآگاه شد مناسب است که فرض همان وقت را اعاده کند و از 

ِِْجعْ »نماید و اعاده نمازهای سابق بر عهده او الزم نیست، آنگونه از حدیث   َفَصل   ا
 شود.فهمیده می «ُتَصل   َلمْ  فَِإنَّك

 

 ی و حرکت زیاد هنگام نماز:باز

شماری از نمازگزاران به آن مبتال هستند چه این آفتی است دیگر که تعداد بی

 .   ﴾(4)﴿فرماید: اند، آنجا که میآنها امر الهی را امتثال ننموده 

                                           
 .533/  1ابوداود  -(1)

 .332/  1صحی  ابن خزیمه  -(2)

 .274/  2فت  الباری  -(3)

 .231سورة بقره، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾27﴿  محرمات

 .«و برای خداوند فروتنانه )به عبادت( بایستید»

 ﴿فرماید: و نیز به این آیه نیاندیشیده اند که می           

    ﴾(1). 

 .«تگار شدند، همان کسانی که در نمازشان فروتندبه راستی مؤمنان رس»
نماز از حضرت پیامبر  نمودن خاک مواع سجده دربارة صافهنگامی که در

  :ها دست مکش، و خوانی به خاکهنگامی که نماز می»پرسیده شد، فرمودند

 .(2)«ای دیگر نبود، فقب یکبار این کار را انجام بدهاگر چاره

کند، چه مورد نماز را باطل میحرکات زیاد و متوالی بیاهل علم گفته اند که 

کنند، و با وجود این که به بارگاه رسد به این که افرادی در نمازی بازی می

کنند، و یا لباس خود را راست خداوند ایستاده اند، به ساعت خود نگاه می

نگاه برند و راست و چپ به سوی آسمان کنند، و یا انگشت در بینی فرو میمی

و با این که  (3)شان گرفته شودترسند که بینایی چشمانکنند، و از این نمیمی

 شیطان نمازشان را برباید.

 

 :سبقت عمدی از امام

﴿فرماید: عجله از سرشت انسان است، خداوند متعال می      

 ﴾(4). 

 .«و انسان شتابکار است»
شوند که هنگام افراد بسیاری دیده می (5)یطان استأنی از اهلل و عجله از شت

نماز با جماعت در رکوع و سجود و عموماً در تکبیرات انتقال )از رکن و حالتی 

گیرند، این امر که نزد بسیاری از به رکن دیگر( و حتی در سالم از امام سبقت می

                                           
 .2 – 1سورة مؤمنون، آیة  -(1)

 .511/  1ابوداود  -(2)

 این مطلب در حدیث آمده است )مترجم(. -(3)

 .11سورة اسراء، آیة  -(4)

 .114/  11بیهقی، السنن الکبری  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾28﴿  محرمات

وعید  بر اهمیت و پیش پا افتاده است، در مورد آن از پیامای بیمردم مسأله

مگر کسی که قبل از امام سر را بلند »سختی وارد شده است، آنگاه که فرمودند: 

 .(1)«ترسد که خداوند سر او را به سر االغی تبدیل نمایدکند، از این نمیمی

باید اندیشید که هنگامی که از نمازگزار خواسته شده که هنگام رفتن به مسجد 

پس در هنگام نماز حکم چه خواهد بود، وقار و آرامش خود را حفر نماید، 

برخی دیگر از مردم اابطة خوبی ذکر کرده اند، و آن این که مقتدی پس از 

پایان تکبیر امام شروع به حرکت کنید )و به رکن دیگر منتقل شود( یعنی هرگاه 

اهلل اکبر را تلفر نمود، مقتدی شروع به حرکت کند، نه قبل از « راء»امام حرف 

ند و نه از آن تأخیر نماید، و به اینگونه این امر منضبب و منظم آن حرکت ک

کامالً حریص و مواظب بودند که مبادا از ایشان  گردد، اصحاب پیامبر می

گوید: می سبقت بگیرند، حتی یکی از اصحاب حضرت براء بن عازب 

لند خواندند و هنگامی که ایشان سر را از رکوع بنماز می اصحاب پشت پیامبر 

شد که )برای رفتن به سجده( کمرش را خم کند، تا کردند، کسی دیده نمیمی

گذاشتند، آنگاه اصحاب در پی خویش را به زمین می پیشانی این که پیامبر 

سالخورده شدند و در  . و هنگامی که پیامبر (2)«افتادندایشان به سجده می

صحاب را که پشت ایشان حرکات ایشان )هنگام نماز( نوعی کندی پدید آمد ا

خواندند گوشزد نموده و فرمودند: ای مردم وزن من سنگین شده )و پیر نماز می

. امام نیز (3)«شده ام( پس مواظب باشید که در رکوع و سجود از من سبقت نگیرید

آمده،  که در حدیث ابوهریره  در تکبیرگفتن هنگام نماز باید از سنت پیامبر 

خاستند تکبیر در نماز هنگامی که برمی وید: پیامبر گپیروی کند، وی می

گفتند و سپس رفتند و سپس تکبیر میگفتند، و سپس هنگامی که به رکوع میمی

کردند، و رفتند و سپس هنگامی که سر از سجده بلند میهنگامی که به سجده می

ه رفتند و سپس نگامی که سر را از سجدسپس هنگامی که دوباره به سجده می

کردند و هنگامی که از کردند، و سپس تا پایان نماز به اینگونه عمل میبلند می

                                           
 .321، 321/  1مسلم  -(1)

 .474مسلم، ش  -(2)

 .211/  2و ارواء الفلیل  53/  2رواه البیهقی  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾29﴿  محرمات

. پس اگر امام همراه و همزمان با (1)«گفتندخواستند تکبیر میقعده اول برمی

ها بر خود الزم بگیرند که بر حرکت )به رکن دیگر( تکبیر بگوید و مقتدی

 یابد.ح و انتظام میکیفیتِ سابق عمل کنند، امر نماز جماعت اصال

 

 خوردن پیاز، سیر و یا اشیای بدبوی دیگر و رفتن به مسجد:

 .       ﴾(2)﴿فرماید: خداوند متعال می

ای فرزندان آدم! ]هنگام هر نماز و[ در هر مسجدی، آرایش و زینتِ ]مادی و  »

 «. با آن عمل و مکان[ همراه خود برگیرید معنوی خود را متناسب

فرمودند: هرکس سیر و یا پیاز خورد، پس باید از  گوید: پیامبر می جابر 

ما کناره بگیرد، و یا این که فرمودند: از مسجد ما کناره بگیرد، و در خانة خود 

و در روایت مسلم آمده که هرکس که پیاز، سیر و تره خورد، پس به  (3)«بنشیند

شود، مسجد ما نزدیک نشود، زیرا فرشتگان نیز از بوهای که بنی آدم اذیت می

 .(4)«شونداذیت و آزار می

: شما از این دو سبزی های خود در روز جمعه گفتنددر یکی از خطبه عمر 

را دیدم که هرگاه  خورید، من رسول اهلل یند م)پیاز و سیر( که به نظر من پلید

که او را از مسجد  دادندآمد، دستور میبود به مسجد میشخصی که پیاز خورده 

خورد )بوی( آنها را با ببرند، پس هرکس پیاز و سیر می« بقیع»بیرون کنند، و به 

 .(5)«پختن کامالً خنثی کند

آیند و با مسجد میافرادی که پس از اتمام کارهای روزانة خویش مستقیماً به 

گردند، این باب و بحث آزار مردم می های خویش موجببوی بد عرق و جوراب

شوند، و بندگان خدا، فرشتگان گردد، و سپس وارد مساجد میشامل آنان نیز می

 کنند.و نمازگزاران را اذیت و آزار می

                                           
 .756بخاری، ش  -(1)

 .31سورة اعراف، آیة  -(2)

 .331/  2فت  الباری  -(3)

 .315/  1مسلم  -(4)

 .316/  1مسلم  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾31﴿  محرمات

 :زنا

فر حیثیت و نسل بشری است، زنا را حرام چون یکی از مقاصد شریعت ح

 ﴿فرماید: گردانیده است، خداوند متعال می              

  ﴾(1). 

 .«راهی است و به زنا نزدیک مشوید، چرا که آن ناشایستی و بد»
بلکه از این هم فراتر، شریعت با دستوردادن به حجاب و فروانداختن چشم و 

هایی را که به زنا راه حرام قراردادن خلوت و تنهاماندن با زن بیگانه و غیره تمامی

 گردند، مسدود کرده است.منتهی می

ترین و شدیدترین وجه عقوبت که زنا کار متأهل در شریعت اسالمی به شنیع

گردد تا سزای کاری را که مرتکب شده بچشد، همان سنگباران است عقوبت می

زناکاری  و تا تمامی اجزای بدنش که در حرام از آن استفاده کرده به درد بیایند و

که به صورت شرعی و صحی  نکاح و ازدواج نکرده است با باالترین حد 

باشد که همان صد اربه شالق هایی که در شریعت برای تعزیر مشروع میاربه

عام  گردد، و این عالوه از فضیحتی است که در مألاست، عقوبت و مجازات می

راندن و تبعید  عالوه بر بیرونرسد، و نیز و در حضور گروهی از مسلمانان به او می

 وی به مدت یک سال کامل از محلی که در آن مرتکب زنا شده است.

که آنان را عریان در تنوری و عذاب زنان و مردان زناکار در برزخ این است 

اندازند و بر آنان آتش که دهانه اش تنگ و زیر آن وسیع و گشاد است می

آیند، حتی های آتش باال میکشند و با شعلهمی افروزند، آنان در آن تنور فریادمی

کند و آنان دوباره به ته شوند که خارج گردند، اما آتش فرو کش مینزدیک می

 شوند.کنند، و تا قیامت اینگونه عذاب داده میتنور سقوط می

و از این هم شدیدتر و بدتر واعیت شخصی است که با وجود سالخوردگی و 

مهلتی که خداوند به او داده، به زناکاری ادامه دهد، از  بودن به قبر ونزدیک

خداوند در روز قیامت »فرمودند:  روایت شده که پیامبر  حضرت ابوهریره 

نماید، و با دیدة رحمت به گوید، و آنان را تزکیه نمیبا سه شخص سخن نمی

                                           
 .32سورة اسراء، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾30﴿  محرمات

تند نگرد، و عذاب دردناکی در انتظارشان است. )و آن سه شخص عبارآنان نمی

 .(1)«پادشاه دروغگو و فقیر متکبراز( پیرمرد زناکار و 

فروشی دریافت که زن زناکار در مقابل زنا و تنبدترین کسب پولی است 

های شب درهای آسمان به رحمت کند، و چنین زنی هنگامی که در نیمهمی

ی ، نیاز و فقر مطلقاً عذری شرع(2)شوند، نیز از اجابت دعا محروم استگشوده می

گیرد، از قدیم گفته اند که و قابل قبول برای زیرپاگذاشتن حدود الهی قرار نمی

دهد که گرسنه بماند، تا این که با سینه اش )شیردادن زن آزاده ترجی  می

 فروشی.های مردم( خود را سیر کند، چه رسد به تنبچه

خود و  ها و درهای فحشاء باز است و شیطان با مکراما در این عصر همة راه

اولیای خویش راه فساد را هموار کرده است و افراد عاصی و فجار نیز از وی 

های حرام همه چرانی و نگاهپیروی کرده اند، بدحجابی و برهنگی عام شده، چشم

های مبتذل فحشا جا را فرا گرفته، اختالط مرد و زن رواج یافته، مجالت و فیلم

ورهای محل فساد زیاد و بازار همه جا در دسترس است، و مسافرت به کش

های حرام حیایی گرم و آبروریزی و تجاوز به ناموس مردم فراوان، و آمار بچهبی

خواهیم که با و غیر شرعی و قتل جنین فزونی یافته است، پروردگارا از تو می

رحمت و لطف خویش ما را از این فواحش در پناه خود مصون و محفوظ بداری 

های ما را پاک بگردانی و در میان ما و ها و شرمگاهکه دل خواهیمو از تو می

 حرام سد و مانع محکمی قرار دهی.

 

 گرایی:همجنس

گرایی بود، خداوند متعال جنایتی که قوم لوط مرتکب شدند همجنس

﴿فرماید: می                     

                                           
 .113 – 112/  1مسلم  -(1)

 .2171صحی  الجامع، ش  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾32﴿  محرمات

                      

   ﴾(1). 

و لوط )را فرستادیم( چنین بود که به قومش گفت: شما ناشایستی به بار »

از شما پیشی نگرته است، آیا آورید که هیچکس از جهانیان در )ارتکاب آن( می

آمیزید و راه )فطری و شرعی برای تناسل( را شما از روی شهوت با مردان درمی

 «دهیدگسلید و در محافل خود کار ناپسند انجام میمی
بودن این عمل فرماید: به خاطر شناعت و قب  و خطرناکخداوند متعال می

و در هالکت و عقوبت هیچ قوم  مرتکبین آن را به چهار نوع عذاب عقوبت نمود،

شان را کور دیگری این چهار عذاب را یکجا جمع ننمود، و آن این که چشمان

صدای  کرد و شهر آنان را زیر و رو کرد و بر آنان باران سنگ فرود آورد و

 دلخراش و شدید بر آنان مسلب نمود.

را در گدر شریعت اسالمی بنا به قول راج ، عقوبت فاعل و مفعول همجنس

صورتی که با راایت و اختیار خویش این عمل را انجام داده باشند، این است 

هرکسی »مرفوعاً روایت شده که  که با اربه شمشیر کشته شوند، از ابن عباس 

 .(2)«دهد فاعل و مفعول را بکشیدرا یافتید که عمل قوم لوط را انجام می

این زمان به وجود آمده و در  این همه وبا و امراض گوناگونی که امروزه و در

بر حکمت خداوند « ایدز»گذشته اصالً از آنها نامی هم نبود، همانند مرض کشندة 

 در تعیین چنین عقوبتی شدید برای این عمل داللت دارد.

 

 امتناع زن از همبستری با شوهر بدون عذر شرعی:

سرش را هرگاه شوهر هم»فرمودند:  روایت شده که پیامبر  از ابوهریره 

به بستر خود فرا خواند و او امتناع ورزد و شوهر با ناراحتی و عصبانیت از او  شب 

 .(3)«کنندبگذراند، فرشتگان آن شب تا صب  آن زن را نفرین می

                                           
 .21 – 21سورة عنکبوت آیة  -(1)

 .311/  1مسند احمد  -(2)

 .314/  6فت  الباری  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾33﴿  محرمات

شان اختالف بروز کند، با امتناع از بسیاری از زنان هرگاه میان آنان و شوهران

کنند، و هر را تنبیه و مجازات میتمکین و همخوابگی با شوهر، به گمان خود شو

شدن شوهر، گاهی این عمل موجب مفاسد بزرگی همچون به حرام کشیده

شدن( جداً گردد و شوهر )به جای تنبیهگردد. و چه بسا نتیجه برعکس میمی

 گیرد.تصمیم به ازدواجی دیگر می

پس هرگاه شوهر از همسرش تمکین خواست همسر باید به امتثال دستور 

از شوهر اطاعت نماید و به خواسته اش جواب مثبت دهد، زیرا ایشان  مبرپیا

هرگاه شوهر همسرش را به همخوابگی فرا خواند همسر باید اجابت »فرمودند: 

. و شوهر نیز برای ادامة همدلی و عدم (1)«نماید، گرچه بر پشت شتر هم سوار باشد

و یا باردار  اختالف باید واعیت زن را درک کند، و در صورت مریض

 کند. ترا مراعا بودن وی، باید حال اواندوهگین

 

 خواستن طالق از شوهر بدون عذر شرعی:

ان درخواست طالق روز اندک خالفی بالفاصله از شوهرانشبسیاری از زنان با ب

خواهد فراهم نکند، زن از او کنند، و یا هرگاه شوهر مقدار پولی که زن میمی

و چه بسا زن با تحریک برخی از خویشاوندان و  ،دخواهد که طالقش بدهمی

زننده و  های مفسد خود به این کار اقدام نماید، و برخی اوقات با عباراتیهمسایه

گوید: اگر مردی مرا طالق بده! طلبد، مثالً میکننده شوهر را به مبارزه میتحریک

اده و شدن شیرازه خانوبدیهی است که طالق مفاسد بزرگی همچون گسیخته

آوارگی فرزندان را در پی دارد، و زن پس از مدتی که پشیمانی دیگر سود 

گردد، و با در نظرداشتن این مطلب و مسایلی دیگر به بخشد، پشیمان مینمی

 بریم، از حضرت ثوبان حکمت حرمت این امر در شریعت اسالمی پی می

چ مشکلی از هر زنی که بدون هی»فرمودند:  روایت شده است که پیامبر 

و از عقبه بن  .(2)«شوهرش طلب طالق کند، رایحه و عطر بهشت بر او حرام است

                                           
 .547و صحی  الجامع  111/  2زوائد البزاز  -(1)

 .277/  5مسند احمد  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾34﴿  محرمات

شان طلب طالق زنانی که از شوهران»فرمودند:  روایت شده که پیامبر  عامر 

 .(1)«کنند، آنها زنانی منافق هستندمی

اما اگر طلب طالق بنا به عذری شرعی باشد مانند ترک نماز، شرابخواری و 

دادن کاری اعتیاد به مواد مخدر از جانب شوهر، و یا این که شوهر او را به انجام

حرام مجبور کند، و یا این که شکنجه اش کند و یا وی را از حقوق شرعی و 

قانونی اش محروم سازد، و نصیحت و تذکر هم سودی نبخشد و تالش اصالح 

توان برای این که خود یثمر بماند، در این صورت بدون هیچ اشکالی زن موی بی

 و دینش را حفر نماید، از شوهر طلب طالق کند.

 

 ظهار:

یکی از الفاظ جاهلیت نخستین که متأسفانه در این امت شیوع پیدا کرده 

تو برای من مانند مادرم »است، یعنی این که شوهر به همسرش بگوید: « ظهار»

و جمالتی زشت شبیه « تیتو بر من همانند خواهرم حرام هس»و یا بگوید: « هستی

این که شریعت اسالمی آن را شنیع و زشت شمرده است، زیرا که در این صورت 

﴿فرماید: شود. خداوند در باره ظهار اینگونه میدر حق زن ظلم می  

                              

           ﴾(2). 

شان نیستند، کنند آنان مادرانشان ظهار میکسانی از شما که با زنان»

شان جز کسانی نیستند که آنان را زاده اند، و آنان سخن زشت و دروغ مادران

 .«ویند، و خداوند بخشنده آمرزگار استگمی
شریعت کفاره ظهار را سخت و شبیه کفاره قتل خطا و مانند کفاره آمیزش در 

روز ماه رمضان قرار داده، و برای شوهر جایز نیست که قبل از ادای کفاره به 

﴿فرماید: همسرش نزدیک شود، خداوند متعال می          

                                           
 .331/  17الطبرانی، المعجم الکبیر  -(1)

 .2 سورة مجادله، آیة -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾35﴿  محرمات

                         

                            

                           

       ﴾(1). 

گردند، کند، سپس از آنچه گفته اند باز میشان ظهار میو کسانی که با زنان»

ای آزاد کنند، این حکم است که به باید پیش از آن که به هم دست رسانند، برده

کنید آگاه است، پس اگر کسی شوید، و خداوند به آنچه میآن پند داده می

رسانند )بر او( روزه دوماه پیاپی  ای( نیابد پیش از آن که دست به هم)برده

دادن شست بینوا )بر او واجب( )واجب( است، آنگاه اگر کسی نتواند خوراک

است، این )حکم( برای آن است تا فرمانبردار خدا و رسول او شوید و این احکام 

 .«حدود مقرر شده خداوند هستند، و کافران عذابی دردناک )درپیش ( دارند
 

 قاعدگی:مقاربت در دوران 

﴿فرماید: خداوند متعال می               

       ﴾(2). 

پرسند، بگو: آن )مایه( رنج است، پس باره حیض )قاعدگی( میاز تو در»

کناره گیرید و تا وقتی که پاک شوند، به آنان نزدیکی )بوقت( حیض از زنان 

 .«مکنید
با همسرش مقاربت  برای شوهر جایز نیست که بالفاصله پس از قاعدگی

﴿فرماید: نماید، مگر این که همسر غسل کند، زیرا خداوند متعال می      

    ﴾(3). 

                                           
 .4 – 3سورة مجادله، آیة  -(1)

 .222سورة بقره، آیة  -(2)

 .222سورة بقره، آیة  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾36﴿  محرمات

)بخوبی( پاک شوند )غسل کنند(، از همانجا که خداوند به شما آنگاه چون »

 .«فرمان داده است، با آنان آمیزش کنید
فرماید: کند که مینیز بر شناعت این معصیت داللت می پیامبر  این حدیث

هرکس در دوران قاعدگی با همسرش مقاربت کند و یا با وی عمل لواط انجام »

( برود، به آنچه بر محمد فرو آمده کفر کرده دهد و یا نزد کاهنی )غیبگویی

 .(1)«است

هرکس اشتباهاً و نادانسته و به غیر عمد مرتکب این کار شد، بر او گناهی 

نیست، اما اگر کسی عمداً و دانسته آن را انجام دهد بنا به قول برخی از اهل علم 

خی از علما ، بررباید کفاره بدهد و آن عبارت است از یک دینار و یا نصف دینا

کند، و برخی دیگر گفته گفته اند که او مختار است که کدامیک را انتخاب می

اند: اگر در ابتدای قاعدگی مقاربت کند کفاره اش یک دینار و اگر در آخر 

نمودن زن، مقارت کند کفاره اش قاعدگی و یا پس از قاعدگی و قبل از غسل

گرم طال  4225تداول برابر است با محاسبات منصف دینار است، یک دینار بنا به 

 که شخص باید این مقدار طال و یا معادل آن وجه نقد صدقه کند.

 

 لواط با همسر:

بندوبار و منحرف و اعیف االیمان از لواط با همسر هیچ برخی از افراد بی

پیامبر  عمل از گناهان کبیره است که ورزند، اینابایی ندارند، و از آن پرهیز نمی

 ب آن را نفرین فرموده اند، از ابوهریره مرتک  روایت شده که حضرت پیامبر

  :(2)«ملعون است کسی که از راه عقب )دبُر( با همسرش جفت شود»فرمودند .

هرکس در دوران قاعدگی با همسرش مقاربت کند، و یا »فرمودند:  بلکه پیامبر 

چه بر محمد فرو آمده کفر با وی عمل لواط انجام دهد و یا نزد کاهنی برود، به آن

ورزند، . بسیاری از زنانی که فطرت سلیمی دارند از این کار ابا می(3)«کرده است

کنند، و چه شان آنان را در صورت عدم موافقت به طالق تهدید میاما شوهران

                                           
 .243/  1ترمذی  -(1)

 .471/  2مسند احمد  -(2)

 .243/  1ترمذی  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾37﴿  محرمات

شان را که از پرسیدن حکم این عمل از علما شرم دارند، بسا برخی همسران

کنند که این عمل حالل و جایز است، و چه بسا از وانمود میفریبند و به آنان می

﴿فرماید: این آیه هم استدالل کنند که خداوند می         

  ﴾(1). 

رگونه که خواهید، به کشتزار خود زنان شما کشتزار شما هستند، پس ه»

 .«درآیید
کند، و در حدیث آمده که پیامبر یر میسحدیث، قرآن را تفباید دانست که 

   بیان فرموده اند که برای شوهر جایز نیست با هر کیفیت و روشنی که ترجی

دهد با همسرش جفت شود و آمیزش نماید. البته به شرط این که فقب از راه می

حل کثافت مطبیعی و راه به دنیاآمدن نوزاد باشد، و ناگفته پیداست که راه عقب 

 نوزاد و محل کشت. است نه راه به دنیا آمدن

نمودن موروثات پلید جاهلی از قبیل  یکی از اسباب و عوامل این جنایت وارد

ای است روابب جنسی نامشروع به حریم زندگی پاکیزة زناشویی و همچنین حافظه

ن توبه و مملو گشته است، و آن هم بدو پورنوهای های مبتذلی از فیلمکه از صحنه

حرام و ناجایز است، اگرچه طرفین  الی اهلل. و بدیهی است که این عمل رجوع

 گرداند.برآن توافق نمایند، زیرا توافق و راایت طرفین حرام را حالل نمی

 

 عدالتی میان همسران:بی

ما را به آن توصیه  نمودن میان همسران از مواردی است که خداوند متعالعدل

﴿فرماید: ند مینموده است، خداو               

                              

     ﴾(2). 

                                           
 .223سورة بقره، آیة  -(1)

 .121سورة نساء، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾38﴿  محرمات

زنان به داد رفتار کنید، هرچند حرص ورزید، پس  توانید بینو هرگز نمی»

یکسره ]به سوی زنی محبوب[ تمایل نورزید، تا آن که او )همسر پیشین خود( را 

بالتکلیف رها کنید، و اگر اصالح کنید و پروا دارید خداوند آمرزنده و مهربان 

 .«است
گذراندن بین عدالتی که از شوهر مطلوب است، این است که در شب

رانش عدل کند و مخارج و حقوق مادی آنان را از قبیل نفقه و پوشاک همس

کامالً بپردازد، عدل در محبت و گرایش قلبی نیست، زیرا که این امر به اختیار و 

قدرت شخص نیست، بسیاری از مردانی که بیش از یک همسر دارند به یکی از 

کنند، نان اعتنایی نمیهمسران خود میل نموده و بقیه را عمالً ترک نموده و به آ

کنند و مانند و از نظر مادی نیز به آن کامالً رسیدگی مینزدیکی چندین شب می

باشد و گذارند، این کار حرام و ناجایز میبقیه را رها نموده و به حال خود می

عدالتی روا بدارد در روز قیامت کسی که نسبت به برخی از همسرانش اینگونه بی

آمده است،  کردد که در حدیث ابوهریره رگاه الهی حاار میبا واعیتی به با

هرکس دو همسر داشته باشد و به یکی از آنها »فرمودند:  گوید: پیامبر وی می

میل نماید )میان آنان عدل نکند( روز قیامت در حالی خواهد آمد که نصف 

 .(1)«بدنش کج گشته و مائل شده است

 

 ماندن( با نامحرم: خلوت )تنها

کوشد انسان را در فتنه و حرام بیندازد و بدین سبب خداوند متعال ما شیطان می

 ﴿فرماید: برحذر داشته است، آنجا که می آن زا را            

          

﴾(2). 

های شیطان های شیطان پیروی مکنید، و هرکس که از گامای مؤمنان از گام»

 .«دهدپیروی کند بداند که او به کارهای ناشایست و ناپسند فرمان می
                                           

 .611/  2ابوداود  -(1)

 .21سورة نور، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾39﴿  محرمات

هایی که کند، و یکی از راهشیطان همانند خون در بدن آدمیزاد گردش می

شاند خلوت با زن بیگانه و نامحرم است، و از کشیطان انسان را به فحشا می

فرمودند:  اینجاست که شریعت این را مسدود نموده است، آنگونه که پیامبر 

 بن عمر  . و عبداهلل(1)«هرگاه مرد و زنی تنها باشند سومی آنان شیطان است»

د از امروز به بعد هیچ مردی حق ندارد که نز»فرمودند:  روایت نموده که پیامبر 

زنی که شوهرش به مسافرت رفته برود، مگر این که همراه او یک و یا دو نفر 

 .(2)«دیگر باشد

پس برای هیچ مردی ناجایز نیست که در خانه و یا اطاق و یا ماشینی با زنی 

نامحرم همچون زن برادر، خادمه و یا زنی مریض با دکتر و غیره تنها بماند، 

خویشتن و یا افراد دیگر در چنین موارد  بسیاری از مردم بنا به اعتماد به

آمدن مقدمات کنند که منجر به فحشا و یا الاقل موجب فراهمانگاری میسهل

 گردد.های نامشروع میزدن به فاجعة اختالط انساب و بچهفحشا و دامن

 

 محرم: مصافحه با نا

ه این از مواردی است که عرف و آداب اجتماعی بر شریعت الهی طغیان نمود

ای است، و عادات و تقالید باطل مردم بر حکم خداوند غالب گشته است به گونه

که اگر با اقامة حجت و بیان دلیل حکم شرعی را در این مورد بیان کنی، تو را به 

ارتجاع و واپسگرایی و بنیادگرایی و قطع روابب خانوادگی و تشکیک در 

دادن و مصافحه با معة ما دستسازند، امروزه در جاهای پاک و... متهم مینیت

دختر عمو، دختر دایی، دختر خاله و همسر برادر، عمو و دایی از نوشیدن آب نیز 

تر است، و اگر مردم با دیدة بصیرت به این امر خطیر بنگرند، دیگر چنین ساده

اگر بر فرق سر فردی از شما سوزنی آهنین فرو »فرمودند:  نخواهند کرد، پیامبر 

تردید مصافحه . بی(3)«ش بهتر است از این که به زنی نامحرم دست زندکنند برای

ها، پاها و شرماه ها، دستچشم»فرمودند:  زنای دست است، آنگونه که پیامبر 

                                           
 .474 / 3ترمذی  -(1)

 .1711/  4مسلم  -(2)

 .4121، صحی  الجامع 212/  21رواه الطبرانی  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾41﴿  محرمات

. باید پرسید آیا کسی هست که قلبش از قلب (1)«کنند)انسان، همگی( زنا می

من با زن مصافحه »دند: فرمو تر باشد؟ اما با وجود این پیامبر پاک پیامبر 

. از حضرت (3)«کنمهای زنان را لمس نمیمن دست». و نیز فرمودند: (2)«کنمنمی

 نقل شده که فرموده است: نه، به خدا سوگند هرگز دست رسول اهلل  لعایشه 

 .(4)«گرفتنددست زنی را مس نکرد، و فقب با گفتار از آنان بیعت می

کنند که اگر با نت خود را تهدید میپس آن مردانی که همسران پاک طی

برادران آنان دست ندهد و مصافحه نکنند، آنان را طالق خواهند داد، از خدا 

ای دیگر مصافحه با دستکش و یا از روی پارچه بترسند، و نیز باید دانست که

دادن و مصافحه با نامحرم در هرحال حرام دهد، دستحکم مسأله را تغییر نمی

 است.

 

 رفتن از خانه برای زنان:ل عطر و بیروناستعما

در این باره بازهم در این  این مورد متأسفانه با وجود هشدار شدید پیامبر 

هر زنی که عطر استعمال کند، و »زمان رواج پیدا کرده است، ایشان فرمودند: 

شمام کنند، آن زن زناکار سپس از کنار جمعی عبور کند که بوی خوش او را است

شان، در هنگام انگاری و غفلت. برخی از زنان و دختران با توجه به سهل(5)«است

داران و دربان و نگهبانان مدارس به این امر توجهی برخورد با رانندگان، مغازه

کنند، در صورتی که شریعت اسالمی برای زنی که عطر استعمال کرده و نمی

و آن این که قبل از  خواهد از منزل خارج گردد، حکم شدیدی مقرر فرمودهمی

 خروج از منزل ولو به قصد مسجد، باید مانند غسل جنابت، غسل کند، پیامبر 

                                           
 .412/  1مسند احمد  -(1)

 .357/  6مسند احمد  -(2)

 .342/  24طبرانی معجم الکبیر  -(3)

 .1411/  3مسلم  -(4)

 .411/  4مسند احمد  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾40﴿  محرمات

هر زنی که عطر استعمال کند و سپس به مسجد برود، هیچ نمازی از »فرمودند: 

 .(1)«وی قبول نخواهد شد تا این که همانند غسل جنابت، غسل کند

ها و زنان قبل از رفتن به مناسبت های گوناگونی کهاز بوی تند عطر و ادکلن

کنند، به خدا پناه باید برد، بوی خوش عطر های عروسی و غیره استعمال میجشن

ها، اجتماعاتی که زن و مرد رسد. در بازارا، اتوبوسهمه جا از آنان به مشام می

های رمضان در شریعتِ اسالمی بیان باهم آمیخته اند، و حتی در مساجد در شب

ای باشد که نه رنگ داشته باشد نه بو، از طیب و زینت زن باید به گونه شده که

خواهیم بر ما غضب نکند و افراد صال  و نیکوکار را به کارهای خداوند متعال می

 افراد نادان مواخذه نکند و همه را به راه راست رهنمون کند.

 

 مسافرت بدون محرم:

 گوید: پیامبر ه که میروایت شد در صحیحین از عبداهلل بن عباس 

شامل همة  این فرمودة پیامبر « زن نباید بدون محرم به مسافرت برود»فرمودند: 

گردد که گردد، حتی سفر حج. مسافرت زن بدون محرم سبب میها میمسافرت

بندوبار بر او جری گردند و به او تعرض کنند، و چه بسا زن که افراد فاسق و بی

، در منجالب گناه و معصیت سقوط کند و حداقلش خود موجودی اعیف است

این است که حیثیت و شرافتش زیر سؤال برود، و همچنین است مسافرت زن 

بدون محرم با هواپیما ولو این که محرمی او را تا فرودگاه بدرقه کند، و محرم 

پرسید در صندلی همجوار او  دیگری در فرودگاه مقصد به استقبالش برود، باید

پیما چه کسی خواهد نشست؟ و اگر در حین پرواز اشکالی پدید آمد و در هوا

هواپیما بناچار در فرودگاهی دیگر به زمین نشست و یا پرواز با تأخیر انجام شد، 

آنگاه حال زن چه خواهد بود؟ چنین مواردی بسیار اتفاق افتاده است، و محرم 

لغ، عاقل و مرد باشد، باید دارای چهار ویژگی باشد، یعنی این که مسلمان، با

                                           
 .444/  2مسند احمد  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾42﴿  محرمات

پدر و یا پسر و یا شوهر و یا برادر یا یکی دیگر از »فرمودند:  آنگونه که پیامبر 

 .(1)«محارمش باید با او همراه باشد

 

 چرانی:چشم

﴿فرماید: خداوند متعال می                 

           ﴾(2). 

شان را )از نگریستن به نامحرم( فرو پوشند و به مردان مؤمن بگو که چشمان»

کنند گمان خداوند از آنچه میتر است، بیپاکدامنی ورزند، این برایشان پاکیزه

 .«باخبر است
ن )به چیزهایی است که خداوند کردزنای چشم نگاه»فرمودند:  پیامبر 

 .(3)«نگریستن به آن را حرام گردانیده( است

باشد، مانند البته نگاهی که بنا به نیازی شرعی باشد، از این قاعده مستثنی می

 نگاه خواستگار به دختر به قصد دامادی و نگاه دکتر به مریض.

﴿فرماید: کردن زن به مرد بیگانه نیز حرام است، خداوند متعال مینگاه   

     ﴾(4). « و به زنان مؤمن بگو

 .«شان را از نگریستن به نامحرم فرو پوشند و پاکدامنی ورزندچشمان
ریش و زیبارو نیز حرام است، و همچنین برای و همچنین نگاه بد به پسران بی

نیست که به عورت مردان نگاه کنند، و برای زنان نیز جایز نیست که  مردان جایز

کردن کردن به آن جایز نیست، لمسبه عورت زنان بنگرند، و هر عورتی که نگاه

آن نیز ولو این که با حایل و پرده باشد، جایز نیست، و این که برخی از مردم 

نند که این تصاویر واقعی کهای مبتذل را به این بهانه تماشا میها و فیلمعکس

                                           
 .177/  2مسلم  -(1)

 .31آیة  سورة نور، -(2)

 .26/  11فت  الباری  -(3)

 .31سورة نور، آیة  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾43﴿  محرمات

شدن شهوت و هیجان غریزه نیست، اغوا و فریب شیطانی است، زیرا که برانگیخته

 جنسی در چنین موارد امری است مسلم و آشکار.

 

 بودن به ناموس:تفاوتبی

خداوند بهشت را بر »فرمودند:  پیامبر روایت شده که  از عبداهلل بن عمر 

غیرتی( که ، شرابخوار، نافرمان والدین و دیوثی )بیسه نفر حرام گردانیده است

 .(1)«فساد و پلیدی را به خانة خود راه داده است

بودن به ناموس این است که شوهر از تفاوتغیرتی و بییکی از مظاهر بی

گیرند و صحبت و عشقبازی دختر یا همسرش که با مردان بیگانه تماس می

که راای باشد که یکی از زنان خانواده با پوشی کند و یا این کنند، چشممی

دادن به زن که به تنهایی با مردی بیگانه خلوت کند و تنها بماند، و همچنین اجازه

حجاب از خانه بیرون ای بیگانه جایی برود، و یا این که راای باشد که بیراننده

که فساد و  ها و مجالت مبتذلیآیند، و هر شخصی آنان را ببیند، و یا این که فیلم

 دهند به خانه راه دهد.بندوباری را ترویج میبی

 

 انتساب به غیر پدر و انکار فرزند:

از نظر شرعی جایز نیست که مسلمانی خود را به شخص غیر از پدر خود و یا 

ها و اوراق نامهقومی دیگر نسبت دهد، برخی از مردم برای مقاصد مادی در شناس

کنند، و چه بسا افرادی به خاطر دروغین ثبت می رسمی برای خود نسبی جعلی و

رها کرده، به چنین کاری اقدام کینه و نارااگی از پدر که در کودکی او را 

کنند، همه این موارد حرام هستند، و چنین کاری مفاسد عظیم و گوناگونی 

همچون مسأله محرمیت، نکاح، میراث و غیره در پی دارد، در صحی  بخاری از 

هرکسی که دانسته »فرمودند:  روایت شده است که پیامبر  بی بکر سعد و اب

 .(2)«خود را به شخصی غیر پدرش نسبت دهد، بهشت بر او حرام است

                                           
 .61/  2مسند احمد  -(1)

 .45/  1فت  الباری  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾44﴿  محرمات

در شریعت اسالمی هر کاری که انساب را به بازی بگیرد و یا سبب تزویر در 

شان آن گردد، حرام و ناجایز است، مردانی هستند که هرگاه میان آنان و همسران

کنند، و بدون عفتی متهم میخصومت و اختالفی بروز کند همسر خود را به بی

هیچ دلیل و مدرکی نسبت فرزند خود را که بر همان بستر به دنیا آمده است، از 

کنند و از راه نامشروع کنند، و گاهی برخی از زنان نیز خیانت میخود نفی می

کنند که از او نیست، دی را وارد میگردند و در نسبت شوهران خود فرباردار می

روایت شده که هنگامی که  ابوهریره  ین باره وعید سختی آمده است، از در ا

هر زنی که )با »شنیده که ایشان فرمودند:  آیه مالعنه نازل گشت از پیامبر 

ارتکاب حرام( فردی را در قومی داخل کند که از آنان نیست، آن زن نزد خداوند 

ندارد، و هرگز او را به بهشت وارد نخواهد کرد، و هر مردی که  هیچ ارزشی

دارد و نسب پسرش را از خود انکار کند، خداوند خود را از او در حجاب نگاه می

 .(1)«کندها( رسوا میاو را در حضور اولین و آخرین )انسان

 

 رباخواری:

عالم جنگ خداوند متعال در قرآنکریم عالوه از رباخواران با هیچ احدی ا

﴿فرماید: نکرده است، می                    

            ﴾(2). 

ر مؤمن هستید، آنچه را که از ربا مانده ای مؤمنان از خدا پروا بدارید، و اگ»

است، رها کنید، آگر چنین نکردید به جنگی از جانب خدا و رسول او آماده و 

 .«خبردار باشید
 این آیه برای بیان شناعت این جنایت نزد پروردگار کافی است.

ها بنگریم خواهیم دید که رباخواری و معامالت ربوی تا اگر به افراد و دولت

هایی از قبیل ها را به فالکت و تباهی کشانده است، تباهیازه افراد و دولتچه اند

ورشکستگی، کساد، رکود و بحران اقتصادی، ناتوانی از پرداختن وام، باالبودن 

                                           
 .615/  2ابوداود  -(1)

 .271 – 271سورة بقره، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾45﴿  محرمات

ها و مؤسسات و شدن بسیاری از شرکتکاری، ورشکستگی و تعطیلنسبت بی

ای پرداختن سود و ربای ای که حاصل تالش و زحمات روزانه کالً برغیره، بگونه

گردد و اموال و بودن جامعه میگردد، و این امر منجر به طبقاتیپایان صرف میبی

ماند، و بعید نیست که این خود های هنگفت تنها به دست افرادی معدود میثروت

 های جنگی باشد که خداوند رباخواران را به آن وعید داده است.یکی از صورت

امی افرادی که در منعقدشدن معامالت ربوی همکاری باید دانست که تم

کنند، ها، و کسانی که به این امر کمک میهای اصلی، واسطهدارند، اعم از طرف

گوید: می آنها را نفرین کرده است، جابر  همگی ملعون هستند که پیامبر 

نفرین  خداوند رباخوار، ربادهنده، نویسنده و گواهان ربا را»فرمودند:  پیامبر 

 .(1)«همگی آنها جرم و گناه یکسان هستند»و فرمود: «. کند

گرفتن و یا نمودن ربا، تحویل بنابرانی، همکاری در نوشتن و یادداشت

نیست، و به صورت کلی  زگذاشتن و حفاظت ربا نیز جایدادن ربا، به امانتتحویل

ام و ناجایز باید گفت: هرگونه مشارکت و همکاری در ربا به هر نحو ممکن حر

 باشد.می

 قباحت این گناه کبیره را در حدیثی که حضرت عبداهلل بن مسعود پیامبر 

ترین ترین و سادهشعبه دارد، سبک 73ربا »فرموده اند:  روایت نموده، اینگونه بیان

آن مانند این است که شخصی با مادرش زنا کند، و بدترین نوع ربا آبروریزی و 

روایت  . و در حدیثی که عبد اهلل بن حنظله (2)«ان استکردن مسلمحیثیتبی

 36یک درهم ربا که شخصی دانسته آن را بخورد از »نموده اینگونه فرموده اند: 

 .(3)«تر استتر و سنگینزنا نیز سخت

حرمت ربا عام و برای همه افراد و در همه احوال حرام است، و آنگونه نیست 

فقب در صورتی حرام است که یکی از طرفین کنند که ربا که برخی گمان می

ای بوده اند ثروتمند و دیگری فقیر باشد، و چه بسیار ثروتمندان و تاجران پرآوازه

که به سبب ربا ورشکسته و فقیر گشته اند و واقعیت امر این مطلب را کامالً تأیید 

                                           
 .1211/  3مسلم  -(1)

 .37/  2مستدرک حاکم  -(2)

 .225/  5مسند احمد  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾46﴿  محرمات

بین  کند، و کمترین زیانی که در آن وجود دارد، این است که برکت مال ازمی

مال »فرمودند:  رود، گرچه از حیث عدد و کمیت زیاد باشد، حضرت پیامبر می

 .(1)«گرددربا هرچند فزون شود، سرانجام کم می

حرمت ربا مختص در صد باالی سود نیست، بلکه در صد سود هرچند اندک 

گردد و صاحب آن در روز قیامت همانند و ناچیز باشد، بازهم ربا محسوب می

 شود، شیطان او را لمس کرده باشد.قبر برانگیخته میکسی از 

سنگینی است، اما بازهم خداوند دروازه با وجود این که ربا جرم و گناه بس

توبه را برای رباخواران باز گذاشته و کیفیت آن را بیان نموده است، آنجا که 

﴿فرماید: می                     

﴾(2) ..و این عین عدالت است 

مؤمنان باید از ته قلب از این گناه کبیره نفرت و قباحت آن را در ذهرن داشرته   

باشد، حتی افرادی که به ااطرار و از ترس دزد و تباهی سرمایه و امروال خرویش   

ری به این کار اقدام گذارند، باید به قصد ااطرار و ناچاهای ربایی میرا در بانک

کنند، و این احساس را داشته باشند که آنران ماننرد کسرانی هسرتند کره بناچرار از       

کنند، و حتی از این نیز شدیدتر و باید استغفار کنند و برای یرافتن  مردار تغذیه می

جایگزین بهتری تالش نمایند، و هرگز نباید از بانک سود طلب کننرد، بلکره اگرر    

ن واریز گشت باید به هر راه ممکنی و به قصرد رهرایی از شرر    شاسودی به حساب

به قصد صدقه آن را دفع نمروده و خرود را از آن نجرات دهنرد، زیررا خداونرد        آن

پرذیرد، و بره هریچ وجره ممکرن اسرتفاده از آن در       پاک است، و تنها پاکیزه را می

، مواردی چون خوراک، پوشاک، مسکن، مخارج همسرر، فرزنردان، پررد و مرادر    

 پرداخت زکات، پرداخت مالیات و عروارض، دفرع ظلرم و غیرره درسرت و جرایز      

نیست، بلکه فقب به خاطر ترس از مؤاخذة پروردگار باید آن مرال را دفرع کنرد، و    

 خود را نجات دهد.

                                           
 .37/  2مستدرک حاکم  -(1)

تان از آن شماست، نه ستم کنید و و اگر توبه کردید، اصل اموال». 271سورة بقره، آیة  -(2)

 .«نه بر شما ستم رود



   

 

  

 
 

 

 ﴾47﴿  محرمات

 نمودن عیوب کاال در معامله:پنهان

ای گندم )فروشی( عبور نمودند، چون دست خرویش را  از کنار توده پیامبر 

هستند، و سپس  و تر سیهای زیرین خآن فرو بردند، احساس نمودند که گندم در

به فروشنده گفتند: این چیست؟ گفت: یا رسرول اهلل از براران خریس برداشرته انرد،      

هرای خریس را در براال و ظراهر نگذاشرتی ترا مرردم آن را        فرمودند: پس چرا گندم

 .(1)ببینند؟ هرکس فریبکاری کند از ما نیست

هرای  ترسرند بره روش  داران و فروشندگانی که از خداوند نمیاز مغازه بسیاری

کوشند که عیوب کاال را از مشتری پنهان نمایند، مانند ایرن کره برر    گوناگونی می

زننرد و یرا اجنراس معیروب و فاسرد را تره کرارتن جرای         محل عیب بر چسرب مری  

میایی بره کرار   نمرودن آن مرواد شری   دهند، و یا این کره بررای جرالدادن و برراق    می

کننرد، و پرس از ایرن کره     گیرند، و یا این که صدای مروتر را موقتراً تنظریم مری    می

گرردد و برخری   مشتری کاال را به منزل برد، پس از چند روزی خراب و اوراق می

دهنرد، و یرا ایرن کره مشرتری را از      دیگر تاریخ صالحیت مصرف کاال را تغییر می

هرایی کره   ها و فروشگاهکنند، و بسیاری از بنگاهیمعاینه و بازدید کامل کاال منع م

فروشررند عیرروب آن را پنهرران ماشررین و لرروازم الکترونیکرری و ادوات دیگررری مرری

مسرلمان بررادر مسرلمان    »فرمودند:  کنند، این امر حرام و ناجایز است، پیامبر می

فروشرد جرایز نیسرت کره     است، و برای هیچ مسلمانی که چیزی را به برادرش مری 

 .(2)«یب آن چیز را پنهان بدارد، بلکه باید آن را بیان نمایدع

گویند: من خرمنری از آهرن   بسیاری از فروشندگان در مزایده علنی اینگونه می

کننرد  و گمران مری  « فروشمهای بهم دوخته را میاین آهن پاره»و یا « فروشمرا می

کنند، ایرن چنرین   می که با گفتن این جمله به مشتری هر مسئوولیتی را از خود نفی

ترا هنگرامی   »فرمودنرد:   ای برکتی در بر نخواهد داشت، آنگونه که پیامبر معامله

که فروشنده و مشتری از هم جدا نشده اند، اختیار کامل دارند، اگرر بره همردیگر    

                                           
 .11/  1مسلم  -(1)

 .754/  2ابن ماجه  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾48﴿  محرمات

راست بگویند و عیوب کاال را بیان نمایند در معاملة آنان برکرت داده مری شرود و    

 .(1)«رودنان از بین میآپنهانکاری کنند برکت معاملة  اگر دروغ بگویند، و

 

 بیع )معامله( نجش:

فقرب بره خراطر     بیع نجش این است که شخصی قصد خرید کاالیی را ندارد و

دارد که آماده است این این که مشتری و فرد ثالثی را بفریبد به فروشنده اظهار می

گرردد کره   مشتری واقعی مجبور مری  کاال را با قیمتی بیشتر از این بخرد و در نتیجه

. (2)«نجش نکنید»فرمودند:  بری خریدن آن کاال قیمت گزافی را بپردازد، پیامبر 

تردیرد ایرن   )باعث از دیاد قیمت کاالیی که قصد خریدش را ندارید، نشروید( بری  

مکررر و فریررب در جهررنم »فرمودنررد:  معاملرره نرروعی فریبکرراری اسررت و پیررامبر  

 .(3)«هستند

هرای  هرا و نمایشرگاه  هرا و بنگراه  ها، مزایدههایی که در حراجیی از داللبسیار

اتومبیل مشغول کار هستند، کسب آنران پلیرد و ناپراک اسرت، زیررا در ایرن کرار        

گردند، مانند این که برخی از آنران برا همرگهنگی    شماری میمرتکب محرمات بی

شرتری، نقرش مشرتری    دادن مقبلی و فقب به خاطر ازدیاد قیمرت اتومبیرل و فریرب   

زونترر اعرالم آمرادگی    ای خریرد اتومبیرل بره قیمتری ف    دیگری را بازی نمروده و برر  

دهنرد، و یرا ایرن کره بررای      را فریرب مری   کننرد، و اینگونره مشرتری ترازه وارد    می

ای که بررای فرروختن اتومبیرل خرود بره آنران مراجعره کررده         دادن فروشندهفریب

همگی با همگهنگی قبلی اتومبیل آن شخص را خیلری کمترر از ارزش واقعری اش    

گذارند، اما اگر بخواهند اتومبیل خرویش و یرا کراالی دیگرری از خرود      قیمت می

کننرد، خرود را بره نرام مشرتری جرای       اوت و برعکس عمل مری بفروشند کامالً متف

دهنرد، و  برند و بندگان خدا را فریرب مری  ها قیمت را باال میدهند و در مزایدهمی

 گردانند.آنان را متضرر می

 

                                           
 .321/  4فت  الباری  -(1)

 .414/  11فت  الباری  -(2)

 .1157 ةحادیث الصحیحاأل سلسلة -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾49﴿  محرمات

 معامله پس از اذان جمعه:

﴿فرماید: خداوند متعال می                 

              

﴾(1). 

شد، به عبرادت و یراد خردا    در روز جمعه برای نماز ندا داده  ای مؤمنان چون»

 .«تان هبتر استاین برایبشتابید و خرید و فروش را رها کنید، اگر بدانید 
هررای داران و فروشررندگان دوره گرررد پررس از اذان در مغررازه برخرری از مغررازه

ه هسرتند و بایرد دانسرت افررادی کره در آن      لخویش و یا کنار مسجد مشغول معام

ناه شریک هستند، و بنا به قول کنند در گهنگام از آنان ولو مسواکی هم خرید می

هررا و هررا، نررانواییبسرریاری از صرراحبان رسررتوران   آن معاملرره باطررل اسررت وراجرر

کننرد،  ها حتی در هنگام نماز جمعه کارگران خویش را به کار مجبور مری کارگاه

اینگونه افراد گرچه زیان کرده اند و کارگر نیز در چنین مروارد بایرد برر مقتضرای     

 در معصیت خالق نبایرد از فرردی بشرر   »فرمودند:  حدیث نبوی عمل کند، آنجا که

 .(2)«اطالعات نمود

 

 قماربازی:

﴿فرماید: خداوند متعال می                   

      ﴾(3). 

و ناشری از   ای مؤمنان جز این نیست که شراب و قمار و انصاب و ازالم پلیرد »

 .«عمل شیطان است، پس از آن احتراز کنید، باشد که رستگار شوید
ترین آن این برود  کردند، و یکی از معروفمردم دوران جاهلیت قماربازی می

شدند، و گوشرت آن را بره   که ده نفر به طور مساوی در خریدن شتری شریک می

                                           
 .1سورة جمعه، آیة  -(1)

 .121/  1ند احمد مس -(2)

 .11سورة مائده، آیة  -(3)
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ردند به هفت نفرر  ککشی میکردند، و سپس قرعههفت قسمت متفاوت تقسیم می

 گشتند.رسید و سه نفر دیگر محروم میاز آنان به هریک نفر یک سهم می

های متفاوت و گوناگونی دارد، ماننرد آنچره   اما در این زمانه قماربازی صورت

های متعددی دارد و امروزه بنام اوراق مشارکت رواج یافته است که خود صورت

کشری  خرد و برا آن در قرعره  ای میارهترین آن این است که هر فردی شممعروف

کند، و به نفرت اول و دوم و سوم که به قید قرعره مشرخص شرده انرد     شرکت می

دهند، این کار حرام است، گرچه برخی بره گمران خرود آن را    جوایز متفاوتی می

 نامند.های خیریه میکمک

اشرته  خرد که در جعبة آن چیزی مجهول گذو یا این که مشتری کاالیی را می

کشری  دهند که در قرعره ای میاند، و یا این که هنگام خرید کاال به مشتری شماره

 دهند.کشی برنده شوند جوایزی میشرکت کند، و به افرادی که در قرعه

هرای تجراری اسرت، هماننرد     های ربا در این زمان بیمهو یکی دیگر از صورت

و « ارد الغیرر  »و « شامل»بیمة  بیمه عمر، بیمه ماشین، کاال، بیمه حریق )حوادث( و

 کنند.ها آواز خود را نیز بیمه میغیره حتی برخی از خواننده

گیرد، در این زمران سرالنهایی   های قمار را دربر میمفهوم میسر تمامی صورت

ویژه برای بلیارد قمار ساخته شده که در آن میزهای سبزرنگی )بلیارد( مخصروص  

ست، و همچنین اموالی که در مسابقات فوتبال و این کار و گناه بزرگ تهیه شده ا

هرا  شود نیز از قبیل میسر هستند، و در بسیاری از شهربازیغیره به رهن گذاشته می

های گوناگونی رواج دارد که مشرتمل برر میسرر هسرتند ماننرد      ها بازیگاهو تفری 

 «.فیلبرز»

 ها بر سه نوع هستند:اما مسابقات و رقابت

شود، و در هر صورت جایز که در آنها اهدافی شرعی دنبال می اوالً: مسابقاتی

خیر، مانند مسابقات شترسرواری،  ای تعیین شود یا و مباح هستند، چه در آن جایزه

گیری و مانند مسابقات علمی مانند مسابقات حفر و دوانی، تیراندازی و نشانهاسب

 قرائت قرآن.
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مباح هستند مانند فوتبال و مسرابقات دو   ثانیاً: مسابقاتی که فی نفس االمر و ذاتاً

میدانی که از محرمات شرعی مانند عریانی و کشف عورت و تضرییع نمراز خرالی    

 باشند، چنین مساباقاتی بدون تعیین جوایز مباح و جایز هستند.

گردنرد،  ثالثاً: مسابقاتی که اساساً حرام هستند و یا این کره بره حررام منجرر مری     

ور هسرتند، و یرا   هکه به نام مسابقة ملکره جمرال و زیبرایی مشر    مانند مسابقات فساد 

کوبند )این امر حرام زنی که طرفین بر چهره یکدیگر میمسابقات بوکس و مشت

 .(1)جنگی و غیرهزنی گوسفندان و خروساست( و مسابقات شاخ

 

 سرقت:

﴿فرماید: خداوند متعال می                  

            ﴾. 

و دستان مرد و زن دزد را به کیفر عملی که مرتکب شده اند، به عنوان عبرتی »

 .«از جانب خدا ببرید، و خداوند پیروزمندِ فرزانه است
، سرارقانی کره در آن   سرقت از حجاج بیت اهلل الحرام بدترین نوع سرقت است

شوند بره حردود شرعایر الهری هریچ اهمیتری قایرل        مکان مقدس مرتکب سرقت می

هنگامی کره مرن انردکی بره     » الکسوف فرمودند: ةدر داستان صال نیستند، پیامبر 

عقررب برگشررتم آتررش جهررنم را جلرروی رویررم آوردنررد و از ترررس ایررن کرره مبررادا 

، در آن لحظره شخصری را کره برا     هایش به من برسد اندکی به عقب برگشتمشعله

هایش بیرون آمده بود، آن شخص برا  کرد در آتش دیدم که رودهعصا سرقت می

دزدیرد، اگرر   مانند برود، وسرایل حجراج را مری    عصای خود که یک طرفش قالب

گفت که این چیز به عصای من گیر کررده اسرت و اگرر    شد، میحاجی متوجه می

 «.بردشد آن چیز را با خود میمتوجه نمی

هاسرت، و برخری از   سرقت از اموال عمومی و ثرروت ملری از بردترین سررقت    

دزدند ما هرم  گویند: دیگران میگردنند، میکسانی که مرتکب این کار زشت می

                                           
ای است که با شیخ عبد الحسن الزامل )حفظه اهلل( در این آنچه ذکر شد چکیدة مباحثه -(1)

 ای مستقل بنگارند.باره صورت گرفت، شاید به زودی در این باره رساله
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کنند، زیرا که اموال ند که از تمامی مسلمانان سرقت میا دزدیم، و غافل از اینمی

کننرد دلیرل و   یگرران دزدی مری  عمومی از آن همه مسرلمانان اسرت، و ایرن کره د    

غیر مسرلمانان را بره دلیرل ایرن      کردن نیست، برخی دیگر اموالدزدی حجتی برای

دزدنررد و ایرن جررایز نیسرت و آن کررافرانی کره سررلب    کره آنهررا کرافر هسررتند، مری   

هرا  جنگند نه تمامی شررکت مسلمانان می شان جایز است کسانی هستند که بااموال

رونرد و دزدی  هرای مرردم مری   به بهانة مهمرانی بره خانره    و افراد کافر. برخی دیگر

کننررد و برخرری برره هررای میهمانرران دزدی مرریکننررد و برخرری دیگررر از کیررفمرری

کند و برخی ان میهروند و چیزهایی را در جیب و لباس خویش پنها میفروشگاه

، پندارندارزش و ناچیز را امری ساده و سبک میم بردن اشیای کاز مردم به سرقت

خداوند نفرین کند سارقی را کره برا دزدیرن    »فرموده اند:  در صورتی که پیامبر 

 .(1)«گرددارزش( دستش قطع میتخم مرغ و یا ریسمانی )بی

بر هرکسی که چیزی را سرقت نموده الزم است که توبه کند، و سپس آن چیز 

نی یرا  را به هر نحوی که ممکن باشد بره صراحبش بازگردانرد، آشرکارا و یرا پنهرا      

ای آن چیز را برگرداند، و اگرر برا وجرود    خودش اقدام کند، و یا این که با واسطه

تالش فراوان صاحب اصرلی آن چیرز و یرا ورثره اش را نیافرت آن را در راه خردا       

 صدقه کند و ثواب آن برای صاحبش نیت کند.

 

 دادن:خواری و رشوترشوت

اای و حَکَمی که میان مردم دادن برای ابطال حق و یا اجرای باطل به قرشوت

کند، جنایتی است که به قضاوت ناعادالنه و ستم بر صاحب حق منجر داوری می

 ﴿فرماید: گردد، خداوند متعال میو موب فساد و تباهی می       

                          

   ﴾(2) «ناحق مخورید و به  تان را در بین خود بهو اموال

                                           
 .11/  12فت  الباری  -(1)
 .111سورة بقره، آیة  -(2)
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دادن آن را به حاکمان پیشکش مکنید، تا از روی گناه و آگاهانه بخشی از رشوه

 .«اموال مردم را بخورید
 خداونرد رشروت  »وده اسرت کره   اینگونره روایرت نمر    از پیامبر  ابوهریره 

تی که بررای دسرتیابی بره حرق و     و. اما رش(1)«گیرنده را نفرین کنددهنده و رشوت

 دفع ظلمی باشد که هیچ راه دیگری نداشته باشد، در این وعید داخل نیست.

خواری بیش از حرد رواج گرفتره اسرت، بره     سفانه در جهان امروزی رشوتمتا

گردد به مراترب از  راه عاید برخی از کارمندان میای که درآمدی که از این گونه

خواری با عناوینی سربسته بره  حقوق قانونی و ماهانه آنان بیشتر است، حتی رشوت

هرا تبردیل گشرته اسرت و     یکی از منابع درآمد مخفی و کاذب بسیاری از شررکت 

بسیاری از معامالت بدون رشوت اصالً منعقد گشته اسرت و بسریاری از معرامالت    

گردد و در این میان افراد فقیر بسیار متضرر شده اند، ون رشوت اصالً منعقد نمیبد

 هرا و باعرث فسراد و تبراهی بسریاری از     رفتن بسریاری از پیمران  رشوت سبب از بین

کارگران گشته است و در خدمات عمومی نیز خدمت سریع و خوب برای افرادی 

دهنرد تروجهی   یی که رشوت نمیپردازند، اما به آنهاگیرد که رشوت میانجام می

دهنردگانی  گردد و باید تا مدتی طوالنی در نوبه بمانند در صورتی که رشوتنمی

ها قبل تصفیه حسراب کررده انرد و بره سربب رشروت       که پس از او آمده اند مدت

بسیاری از اموالی که حق صاحب کارخانه و کارفرما بوده بره جیرب نماینردگان و    

بر هردو طرف رشروت دعرای    و از اینجاست که پیامبر ها واریز شده است دالل

 بد فرموده که خداوند آنان را از رحمت خویش طرد کند، عبرداهلل برن عمررو    

گیرنرده  دهنرده و رشروت  لعنت خداونرد برر رشروت   »فرمودند:  گوید: پیامبر می

 .(2)«باد

                                           
 .317/  2مسند احمد  -(1)

 .113/  5فت  الباری  -(2)
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 غصب زمین:

جان صراحبش  هرگاه خوف خداوند از قلب رخت بربندد، قدرت و توان وبال 

گیرد مانند تسلب و سیطره بر اموال گردد و آن را در ستم بر دیگران به کار میمی

مردم که یکی از موارد آن غصب زمین است، و مجازات آن از نظر شرعی بسریار  

فرمودنرد:   روایرت نمروده اسرت کره پیرامبر       شدید اسرت، عبرداهلل برن عمرر     

نرد، روز قیامرت در هفرت طبقره     ای از زمین را بدون حرق غصرب ک  هرکس قعطه»

 .(1)«زمین فرو برده خواهد شد

هرکسی که حتی یرک  »فرمودند:  روایت شده که پیامبر  مره  ناز یعلی ب

سرازد کره آن را ترا طبقره هفرتم      اوند او را مکلف میدشبر زمین را غصب کند، خ

زمین ی آن را حاار کند( و خداوند روز قیامت آن نحفر کند، )بنا به روایت طبرا

 «.کند، تا این که میان مردم قضاوت شودرا به گردن آن شخص طوق می

ترر  دهرد و زمرین خرود را وسریع    ها و عالیرم زمرین را تغییرر مری    کسی که نشانه

فرماینرد:  مری  گرداند، نیز در این وعید داخل است، و در حدیثی کره پیرامبر   می

، به این مطلب اشاره شده خداوند لعنت کند کسی را که عالیم زمین را تغییر دهد»

 .(2)«است

 

 کردن:پذیرفتن هدیه برای سفارش

های الهی است و کسی را که خداوند این مقام و منزلت در میان مردم از نعمت

هرای  نعمت را به او عنایت فرموده باید شکر آن را به جا آورد، و یکی از صرورت 

لمانان نفرع برسراند.   شکر این نعمت این است که با مقام و منزلرت خرویش بره مسر    

حتمراً ایرن    تواند به برادرش نفعی برساند، پرس هرکسی که می»فرمودند:  پیامبر 

ر مسلمانش نفعی برسراند،  دهرکس با منزلت و وجاهت خویش به برا« کار را بکند

و بدون این که کار حرامی مرتکب شود و یرا بره کسری دیگرر تعردی کنرد، از او       

خیر و منفعتی جلب کند، اگر نیت او خیر و خالصانه ستمی را دفع کند و یا برایش 

                                           
 .113/  5فت  الباری  -(1)

(2)-  
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شرفاعت  »فرمودنرد:   باشد به او اجر و پاداش خواهد رسید، همانگونه که پیرامبر  

 «.کنید پاداش داده خواهید شد

برای هیچ احدی جایز نیست که در مقابل سفارش و وساطت، از کسی هدیه و 

فرمودنرد:   ده کره پیرامبر   روایرت نمرو   عوض مادی قبول کند، زیررا ابوامامره   

ای داد، اگرر  هرکس برای احدی سفارشی کرد و آن شخص در مقابل به او هدیه»

 «.کننده آن را بپذیرد مرتکب ربای بسیار بزرگی شده استسفارش

آوردن بسیاری از مردم شخصیت و موقعیت اجتماعی خویش را برای به دست

و یرا انتقرال شخصری از اداره و یرا      گیرند، مرثالً بررای اسرتخدام   به کار می تمادیا

ای دیگرر و یرا معالجرة بیمراری و غیرره مبلغری را شررط        ای به اداره و منطقره منطقه

شرود، مرالی کره اینگونره     فهمیده مری  کنند، همانگونه که از حدیث ابوامامه می

ل و مبلغی گردد حرام است، بلکه از این هم گذشته، حدیث مذکور مادریافت می

. و بررای کسری   (1)گیررد قبلی هم گرفته شود، دربر میقرارداد و اتفاق  را که بدون

خواهرد داد  کند، پاداشی که خداوند در قیامرت بره او   که در حق فردی احسان می

ن بن سهل آمد و از وی خواسرت ترا بررایش سفارشری     کافی است، مردی نزد حس

حسرن  کند، حسن بن سهل سفارش نمود و مشکل آن شخص حل شد، آن مرد از 

کنری؟ بره نظرر مرا     بن سهل تشکر نمود حسن بن سهل گفت: چرا از من تشکر مری 

کراتی دارد کره بایرد پرداخرت     ال زکات دارد، مقام و منزلت نیرز ز همانگونه که م

 .(2)گردد

کردن شخصی بررای پیگیرری و انجرام کراری     الزم به یادآوری است که اجاره

رد و این مسأله با این کره  امری است جایز که شرایب شرعی مخصوص خود را دا

شخصی با توجه به منزلت و موقعیت خویش سفارشی کند و در مقابرل آن مبلغری   

پول و غیره دریافت کند، کامالً تفاوت دارد، صورت اول امری جایز و مشرروع و  

 باشد.صورت دوم حرام و ممنوع می

 

                                           
 این نکته از افادات شیخ عبدالعزیز بن باز است. -(1)

 .176 2االداب الشرعیه، ابن مفل   -(2)
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 کارگرفتن از کارگر و نپرداختن مزد:

مزد کارگر توصیه و تشویق نمروده و فرمودنرد:   برای تعجیل پرداخت  پیامبر 

 «.مزدش را بپردازید ،قبل از این که عرق کارگر خشک شود»

هایی که در مجرامع مسرلمین وجرود دارد عردم پرداخرت، حقروق       یکی از ستم

 های متفاوت و گوناگونی دارد مانند:کارگران و کارمندان است که صورت

کننرد، و کرارگر بیچراره حجرت و     یاین که حق کارگر را به کلری انکرار مر    -

برهانی نیز ندارد، باید دانست که حق این کارگر در دنیا اایع گشرته، امرا در روز   

قیامت نزد پروردگار هرگز اایع نخواهد شرد، در آن روز سرتمگر در حرالی کره     

های ستمگر گرفته آید، و در آن روز از نیکیحق ستمدیدگان را پایمال کرده می

های مظلوم برداشرته  های او تمام گردد از بدیدهند، و اگر نیکیمیو به ستمدیده 

 شود.های ظالم افزوده و سرانجام در آتش سوزان جهنم انداخته میو به بدی

پردازند، در کاهند و حقش را کامالً نمیجهت از حق کارگر میاین که بی -

وای به حال ».   ﴾(1)﴿فرماید: حالی که خداوند متعال می

 .«کاهندگان )حقوق مردم(
مانند این که برخی از صاحبان کار ابتدا با کرارگران برر مبلغری معرین قررارداد      

دهند و به کراگران  قرارداد را تغییر میشود کنند، اما هنگامی که کار شروع میمی

بات کننرد  توانند حق خویش را اثدهند، و کارگران بیچاره که نمیمزد کمتری می

کننرد و چره بسرا اگرر     دهند و به خداوند شرکایت مری  به کار ادامه می ایتیبا ناراا

صاحب کار مسلمان و کارگر فردی غیرر مسرلمان باشرد، کرارگر غیرر مسرلمان برا        

 شود و گناه آن بر همان شخص ظالم است.چنین عملکردی از اسالم زده می

ین که سراعات کرار را افرزایش    گیرند، و یا اااافی می این که برخی از کار -

 پردازند.کاری او را نمیدهند و ااافهدهند و تنها همان حقوق مقرر را به او میمی

گر بیچراره پرس   رکنند و کااین که برخی در پرداخت مزد کارگر تأخیر می -

از رفت و آمد و مراجعه بسیار و شکایت و رفتن به دادگاه موفق بره دریافرت حرق    

امیرد   رخری از صراحبان کرار بره اینگونره کرارگر را خسرته و نرا        شرود و ب خود مری 

                                           
 .1سورة مطففین، آیة  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾57﴿  محرمات

گردانند تا شاید از مطالبة حق خود باز آید و برخی دیگر با آن مال معامله و از می

در حرالی اسرت کره کرارگر بیچراره نره غرذایی بررای         کننرد و ایرن   آن استفاده می

و نیازمنردش   نوادة چشم بره راه، اسیرکردن شکم خود دارد و نه چیزی که برای خ

که به خاطر آن دربدر گشرته انرد، بفرسرتد، وای برر ایرن افرراد سرتمگر از عرذاب         

فرمودند:  روایت نموده که پیامبر  دردناکی که در انتظارشان است، ابوهریره 

سه نفر هستند که طرف و خصم آنان در روز قیامت من »فرماید: خداوند متعال می

ای دهد و سپس خیانت کنرد، و مرردی کره    عدهخواهم بود، مردی که به نام من و

بفروشد و پولش را بخورد و مردی که کارگر را به کاری بگمرارد   فردی آزاده را

 .(1)«و مزدش را ندهد

 

 نابرابری در عطیه و بخشش به فرزندان:

دهند، و به برخی از مردم تنها به بعضی فرزندان خود عطیه و بخشش می

باشد، بنا به قول راجع این عمل حرام و ناجایز میکنند، دیگران کمتر توجه می

مگر در صورتی که این عمل براساس مجوز و مصلحتی شرعی انجام شده باشد، 

مانند این که یکی از فرزندان نیازی داشته باشد که دیگران ندارند، مانند موارد 

ن عیالوار و برای حفر قرآن و یا این که از فرزندا بیماری، وام و یا به عنوان جایزه

یا مشغول تحصیل است، و یا این که تاکنون کار مناسبی برایش پیدا نشده باشد، و 

مواردی دیگر و در چنین صورتی پدر باید نیتش این باشد که اگر یکی دیگر از 

فرزندانش به چنین کمکی نیاز پیدا کند، او را نیز کمک خواهد کرد، دلیل کلی 

به عدالت »    ﴾(2)﴿ماید: فراین است که خداوند متعال می

 .«رفتار کنید که آن به تقوی نزدیکتر است
روایت شده که  و دلیل خاص در این مورد روایتی که از نعمان بن بشیر 

برد و گفت )یا رسول اهلل( من به این پسرم  گوید: پدرش او را نزد پیامبر می

فرمودند: آیا به همه فرزندانت همین مقدار  یامبر ای بخشیده ام، پبرده

                                           
 .447/  4فت  الباری  -(1)

 .1سورة مائده، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾58﴿  محرمات

. و بنا به روایتی (1)فرمودند: آن را باز بگیرد ای؟ گفت: خیر. پیامبر بخشیده

ید، برگشت و عطیه اش گومی« تان عدل کنیداز بترسید و میان فرزندان» فرمودند:

ین صورت مرا پس در ا». و در روایتی دیگر اینگونه آمده است: (2)را باز گرفت

 .(3)«دهمگواه مگیر، زیرا من بر ظلم گواهی نمی

ث به پسر دو برابر دختر این است که در عطیه نیز مانند میرا قول امام احمد 

ترسد و برخی از فرزندانش ها پدر از خدا نمی، در بسیاری از خانواده(4)داده شود

شد و به اینگونه در میان بخرا بیشتر از بقیه مورد لطف قرار داده، و اموالی می

کند، و چه بسا فقب به خاطر این که یکی از فرزندان خود دشمنی و کینه ایجاد می

بخشد، اما آن دیگری را فرزندانش به عموهایش شباهت دارد، به او امواری می

گرداند، و یا این که فرزندان یکی هایش بیشتر شباهت دارد، محروم میکه به دایی

ی ثبت نام آنان را در مدارس ویژه و غیر انتفاعدهد و بیشتر می از همسرانش را

 کند، اما به فرزندان همسر دیگرش چنین توجهی ندارد، و تأثیر سوء اینمی

گردد، زیرا فرزندی که محروم مانده در عملکرد نادرست سرانجام به خود او برمی

ه و بخشش بین به فردی که در عطی کند، پیامبر آینده به پدرش احسان نمی

آیا مگر دوست نداری که فرزندانت همه »فرزندانش نابرابری کرده بود، فرمودند: 

 .(5)«یکسان به تو احسان کنند

 

 تکدی:

هرکسی که با وجود این »فرمودند:  گوید: پیامبر می ه سهل بن الحنظل

ی که به مقدار کفایتش چیزی داشته باشد، بازهم تکدی و گدایی کند، همانا برا

کند، پرسیدند: )یا رسول اهلل( مقدار غِنی و خود از اخگرهای جهنم جمع می

                                           
 .211/  5فت  الباری  -(1)

 .211/  5ت  الباری ف -(2)

 .1243/  3صحی  مسلم  -(3)

 .214مسائل االمام احمد البی داود  -(4)

 .1623و مسلم، ش  261/  4مسند احمد  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾59﴿  محرمات

کفایت که با وجود آن تکدی و گدایی جایز نیست، چه قدر است؟ فرمودند: 

 .(1)«مقداری که برای ناهار و شام او کفایت کند

فرمودند:  گوید: رسول اهلل روایت شده که می از عبداهلل بن مسعود 

مردم چیزی بطلبد جود این که مالی به مقدار کفایتش دارد، از هرکس با و»

ای بر چهره اش تبدیل )گدایی کند( این سؤال و گدایی در قیامت به خراش و کله

 .(2)گرددمی

ایستند، و لب به گدایان پس از نماز در جلوی انبوه نمازگزاران میبرخی از

برخی دیگر با حیله و تزویر  کنند، وگشایند، و تسبی  مردم را قطع میشکوه می

کنند، و چه بسا های دروغینی سرهم میکنند، و داستاناوراقی جعلی درست می

کنند، و پس از نماز آنها را جمع نموده افراد خانواده خود را بر مساجد تقسیم می

روند، و این در حالی است که برای خود ثروت و سراغ مساجد دیگری می

، اما کسی غیر از اهلل از آن آگاه نیست، و پس از مرگ انبوهی جمع نموده اند

گردد، و بسیاری از نیازمندان واقعی که از روی تعف میراث و ترکة آنان ظاهر می

کنند( مردم آنها را غنی و طلبند )و اظهار نیاز نمیو حیا از مردم چیزی نمی

 دهند.پندارند و به آنان صدقه نمیثروتمند می

 

 صد نپرداختن:گرفتن به قوام

شود که خداوند به حقوق بندگان نزد خداوند اهمیت بسیاری دارد، گاه می

ای جز وسیلة توبة شخصی حق خود را ببخشد، اما برای حقوق بندگان چاره

آن که روزی فرا برسد که در آن روز دیگر با درهم و  پرداخت آن نیست، قبل از

ها و اخت حقوق به وسیلة نیکیگردد، بلکه پردق مردم پرداخت نمیودینار حق

                                           
 .6211، صحی  الجامع 211/  2بوداود أ هروا -(1)

، ]در صحی  مسلم از حضرت 6255نگا: صحی  الجامع  311/  1مام احمد رواه اإل -(2)

 یاطلبی از مردم چیزی بطلبد، همانا برهرکس برای تکثیر و افزون»که  مدهآ ابوهریره 

 )ز([.«. طلبد چه کم و چه زیادخود اخگر می



   

 

  

 
 

 

 ﴾61﴿  محرمات

  ﴿فرماید: گیرد، خداوند متعال میها صورت میبدی          

  ﴾(1). 

 .«ها را به اهلش بسپاریددهد که امانتخداوند به شما فرمان می»
طلب قرض و وام  یکی از اموری که امروزه در جامعه رواج گرفته است،

باشد، و بسیاری از مردم بدون این که نیازی داشته باشند، و تنها به قصد توسع می

چشمی و برای تعویض ماشین و اثاثیه منزل و متاع و کاالهای و تجمالت و هم

گیرند و چنین افرادی به کثرت به معامالت قسطی که بسیاری فانی و آنی، وام می

 آورند.لی نیست روی میاز آن از شبهه و حرام خا

تساهل در امر گرفتن وام به مماطله و طفره رفتن از بازپرداخت وام و یا ااافه 

از عاقبت این کار برحذر داشته و  گردد، پیامبر و اتالف اموال دیگران منجر می

هرکس با قصد بازپرداخت وام از مردم قرض کند، خداوند آن مال را »فرمودند: 

کند، و هرکس به قصد عدم پرداخت مالی را از کسی بگیرد، از او پرداخت می

 .(2)«کندخداوند آن مال را هالک و تلف می

انگارند، در کنند، و آن را سهل میمردم در امر قرض و وام بسیار تساهل می

صورتی که این امر نزد خداوند بسیار سنگین است، بلکه با وجود این که شهید 

زرگ و درجة بلندی دارد، اما بازهم از پیامد وام سالم شمار و پاداش بمزایای بی

سبحان اهلل، خداوند در امر وام چقدر تشدید »فرمایند: می ماند، زیرا پیامبر نمی

فرموده اند؟! سوگند به آن خدایی که جانم به دست اوست، اگر مردی در راه 

و باز  خدا کشته شود، سپس زنده گردد و باز کشته شود، و سپس زنده گردد

کشته شود، با وجود این اگر بر او وامی باشد، تا هنگامی که وام او پرداخته نشود 

 .(3)«گرددوارد بهشت نمی

آیا با وجود این بیان گویای نبوی، افراد متساهل بازهم از این کار باز 

 آیند؟!نمی

                                           
 .51سورة نساء، آیة  -(1)

 .54/  5رواه البخاری، نگا: فت  الباری  -(2)

 .3514، صحی  البخاری 314/  7رواه النسائی، نگاه: المجتبی  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾60﴿  محرمات

 خواری:حرام

آورد، و یترسد، پروا ندارد که مال را چگونه به دست مکسی که از خدا نمی

کند، و تنها هدفش باالبردن موجودی حساب خویش در چه راهی صرف می

چه به راه حرام، ناجایز، مانند: سرقت، رشوت، غصب، تزویر، معامالت  است، گر

حرام و ربوی، خوردن مال یتیم یا کار مزد کار حرام مانند غیبگویی، فحشا، 

گرفتن اموال مردم،  موال عمومی یاخواندن ترانه، تجاوز به بیت المال مسلمانان و ا

نوشد، خورد و میمورد و غیره و سپس از این سرمایه میو تکدی و گدایی بی

کند، و به اینگونه حرام به شکمش خرد و منزل و اسباب و اثاثیه تهیه میماشین می

هر گوشتی که از تغذیه حرام به وجود آمده »فرمایند: می یابد، پیامبر راه می

 .(1)«آتش جهنم به آن سزاوارتر است د،باش

و در روز قیامت از او سؤال خواهد شد که این مال را از کجا کسب نموده و 

در چه راهی به مصرف رسانیده است، تباهی و هالکت آنجاست. بنابراین، اگر 

نزد کسی مالی حرام وجود دارد، و حق دیگری است باید هرچه سریع تر خود را 

، و قبل از آن که روزی فرا رسد که در آن روز حقوق نه با از شر آن خالص کند

گردد، مال را به صاحبش باز درهم و دنیار بلکه با حسنات و سیئات پرداخت می

 گرداند و از او معافی و بخشش طلب نماید.

 

 شرابخواری حتی یک قطره:

﴿فرماید: خداوند متعال می                   

      ﴾(2). «ب جز این نیست که شرا

از عمل شیطان است، پس از آن احتراز کنید، و قمار و انصاب و ازالم پلید و 

 .«باششد که رستگار شوید
است، خداوند شراب را قرین  ترین دالیل تحریمامر به اجتناب یکی از محکم

انصاب که معبود و بتهای کفار بودند، ساخته است. بنابراین، هیچ دلیلی برای آنها 

                                           
 .4415، صحی  الجامع 136/  11الکبیر رواه الطبرانی فی  -(1)

 .11سورة مائده، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾62﴿  محرمات

گویند خداوند نفرموده که شراب حرام است، بلکه تنها فرموده که از آن که می

 اجتناب کنید، باقی نمانده است.

فرماید: می ابر برای شرابخوار وعید داده شده است، ج در احادیث پیامبر 

الخبال بنوشاند، گفتند: یا رسول  طینة»فرمودند که شرابخوار از  حضرت پیامبر 

. و حضرت ابن (1)«چیست؟ فرمودند: عرق یا عصارة جهنمیان« الخبال طینة»اهلل 

کسی که به شرابخواری عادی است چون بمیرد »نیز روایت نموده که  عباس 

 .(2)«کندالقات میپرستی، خداوند را مهمانند بت

کننده متنوعی وجود دارد و در زبان عربی و های مستامروزه شراب و نوشابه

شود، مثالً )در زبان های گوناگونی اطالق میهای عجمی برآن نامهمچنین زبان

، الکحول، العرق، الفودکا، الشمبانیا و غیره لجعةهایی همچون البیره، اعربی( نام

پیشگویی  در مورد آنان و در این امت گروهی که پیامبر گردد، برآن اطالق می

مردمانی از امت من تحت عناوین »کرده بودند، ظهور کرده است، ایشان فرمودند: 

 .(3)«نوشندمی های دیگر، شرابو نام

﴿نامند. افزا میآری، آنان با تمویه و نیرنگ آن را مشروبات روح  

                   ﴾ « به گمان(

قیقت( جز خودشان را حورزند، و )در ا و مؤنان نیرنگ میخویش( با خد

 .«یابندفریبند و درنمینمی
گرفتن احکام، در این بردن فتنه تالعب و به بازیشریعت اسالمی برای از بین

گویا واع نموده است، و آن همان چیزی است که در این ای عظیم و زمینه ظابطه

ای شراب است و تمامی کنندههر نوشیدنی مست»بیان شده است:  فرمودة پیامبر 

هرچیزی که عقل را بپوشاند و ». پس (4)«کنند حرام هستندهای مستنوشیدنی

                                           
 .1517/  3مسلم  -(1)

 .6525، صحی  الجامع: 45/  12رواه الطبرانی  -(2)

 .5453و صحی  الجامع  342/  5مسند احمد،  -(3)

 .1517/  3مسلم  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾63﴿  محرمات

ت باشد، ها متفاو. و هرچند نام(1)«انسان را مست کند، قلیل و کثیر آن حرام است

 اما مسمی یک است و حکم آن نیز معلوم است.

ی شرابخواران، ایشان فرمودند: ابر ای است از پیامبر و این هم موعظه

هرکس شراب بنوشد و مست گردد تا چهل روز هیچ نمازی از او پذیرفته »

ش را اگردد، و اگر توبه کند خداوند توبه شود، و اگر بمیرد وارد جهنم مینمی

رد، و اگر دوباره شراب بنوشد و از آن مست گردد تا چهل روز از وی هیچ پذیمی

گردد، و اگر توبه کند، شود، و اگر بمیرد وارد جهنم مینمازی پذیرفته نمی

پذیرد و اگر باز هم شراب بنوشد و از آن مست گردد تا خداوند توبه اش را می

گردد، یرد وارد جهنم میشود، و اگر بمچهل روز هیچ نمازی از وی پذیرفته نمی

پذیرد و اگر بازهم شراب بنوشد شایسته و اگر توبه کند خداوند توبه اش را می

بنوشاند، پرسیدند: یا رسو « لالخبا غَةرَدْ»است که خداوند او را در روز قیامت از 

 .(2)«چیست؟ فرمودند: عصاره جهنمیان« الخبال غةرد»اهلل 

، پس حال کسانی که چیزهایی بدتر از اگر حال شرابخواران اینگونه است

 کنند و به مواد مخدر اعتیاد دارند، چه خواهد بود؟شراب استعمال می

 

 ای:استعمال ظروف طالیی و نقره

شود که در های لوازم خانگی یافت میامروزه کمتر فروشگاهی از فروشگاه

است عراه  ای و یا ظروفی که با طال و نقره تزیین شدهآن ظروف طالیی و نقره

ها های بسیاری از ثروتمندان و برخی هتلنشود، و همچنین اینگونه ظروف در خانه

شود، بلکه این ظروف از جملة بهترین هدایایی است که مردم در نیز یافت می

 کنند.مناسبات به همدیگر اهدا می

های خود از چنین ظروفی نگهداری و استفاده برخی از مردم در خانه

کنند، همة ها از آن استفاده میاما در خانه دیگران و مناسبات و میهمانیکنند، نمی

اینها از امور ناروایی است که شریعت آن را حرام گردانیده است، و در این باره از 

                                           
 .3611ابوداود، ش  -(1)

 .6313، صحی  الجامع 3377ابن ماجه، ش  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾64﴿  محرمات

فرمودند:  گوید آن می وعید سختی نقل شده است، ام سلمه  پیامبر 

آشامد، همانا آتش ا میخورد یای چیزی میکسی که در ظروف طالیی و نقره»

 .(1)«خروشدجهنم در شکمش می

این حکم شامل ظروف و ادوات غذاخوری از قبیل بشقاب، قاشق، چنگال، 

 باشد.گیرد، میها مورد استفاده قرار میچاقو و ظروفی که در جشن

کنیم، و آنها را فقب گویند: ما از اینگونه ظروف استفاده نمیبرخی مردم می

کنیم، باید دانست که برای پیشگیری و زینت و دیکور نگهداری میبرای زیبایی 

 .(2)باشداز ارتکاب حرام، نگهداری چنین ظروف نیز ناجایز می

 

 گواهی دروغ:

﴿فرماید: خداوند متعال می            

      ﴾(3). « بنابراین از پلیدی بت ها و از گفتار

، حقگر و مخلص .باطل ]چون دروغ، افترا، غیبت و شهادت ناحق[ دوری گزینید

 «.خدا باشید و هیچگونه شرکی برای خدا قرار ندهید

کند که وی گفت: نزد از پدرش روایت می عبدالرحمن بن ابی بکره 

گناهان کبیره  زرگترینآیا شما را از ب»تا سه بار فرمودند:  بودیم که ایشان پیامبر

آگاه نسازم؟ )و سپس فرمودند که آنها عبارتند از( شرک با خداوند، نافرمانی 

والدین، ایشان که تکیه زده بودند راست نشستند، و فرمودند: آگاه باشید، و گفتار 

تیم کاش سکوت دروغ و آنقدر جمله اخیر را تکرار فرمودند که با خود گف

های کنند، و انگیزهین باره تساهل میا. از آنجا که مردم در (4)«فرمودندمی

دارد، و متعددی همچون عداوت، حسد و غیره انسان را به شهادت دروغین وامی

آن را  شماری را در پی دارد، پیامبر نیز بدین جهت که این امر مفاسد بی

                                           
 .1634/  3مسلم  -(1)

 شفاهاً بیان نمودند. /این مطلب را شیخ عبدالعزیز بن بازر  -(2)

 .31 – 31سورة حج، آیة  -(3)

 .261/  5فت  الباری  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾65﴿  محرمات

هادت دروغ حقوق بسیاری اایع گشته و بر چندین بار تکرار فرمودند، بر اثر ش

شان نبوده و دست یافته اند گناه ظلم و ستم شده و مردمانی به آنچه حقافرادی بی

و چه بسا نسبی که واقعیت برخالف آن بوده، برایشان ثابت شده است، یکی از 

دهند، این است که برخی ها و مواردی که برخی مردم به دروغ شهادت مینمونه

نیز برای تو  گویند: تو برای من شهادت بده و منمی ها به همدیگرادگاهدر د

باره اموری همچون ملکیت زمین، خانه و یا تأیید صالحتی دهم، و درشهادت می

و تزکیه که نیاز به علم و آگاهی دارد، بدون هیچگونه اطالعی به نفع یکدیگر 

هم هیچگونه ارتباطی نداشته دهند، در صورتی که آنها قبالً باشهادت و گواهی می

ای قبل و جلوی درب دادگاه با همدیگر مالقات کرده اند، و برای اولین بار لحظه

اساس و دروغین. شهادت و گواهی باید مطابق تعالیم اند، این شهادتی است بی

﴿فرماید: آمده است باشد، خداوند متعال میآن اسالم و آنگونه که در قر  

   ﴾(1) «دانستیمو گواهی ندادیم جز به آنچه می». 
 

 ساز و آواز و موسیقی:

﴿خورد که هدف و مراد آیة سوگند می عبداهلل بن مسعود       

       ﴾(2)  غناء و آواز

 .(3)انگیز استربط

فرمودند:  روایت نموده اند که پیامبر  ببی مالک اشعری ابوعامر و أ

هایی از امت من به وجود خواهند آمد که زنا، ابریشم، شراب و ساز و آواز گروه»

 .(4)«پندارندرا حالل می

                                           
 .11سورة یوسف، آیة  -(1)
دانش و از مردم کسی هست که خریدار سخنان بیهوده است، تا بی». 6سورة لقمان، آیة  -(2)

 .«ند گمراه سازدمردم را از راه خداو
 .333/  6تفسیر ابن کثیر  -(3)

 .51/  11فت  الباری  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾66﴿  محرمات

در این امت خسف و سنگباران و مسخ »فرمودند:  گوید: پیامبر می انس 

که شراب بنوشند و کنیز بگیرند صورت خواهد گرفت و این هنگامی خواهد بود 

 .(1)«و تار و آالت طرب بنوازند

)نای( را به صدایی « مزمار»از نواختن طبل نهی فرمودند، و صدای  پیامبر 

و  احمقانه و فاجرانه توصیف فرمودند؛ علمای متقدمین همچون امام احمد 

شیپور و  غیره صراحتاً حرمت آالت لهو و موسیقی از قبیل عود )بربب( تنبور،

 سرنا، رباب و سنج را بیان فرموده اند.

که در آن از ساز و آواز منع فرموده اند، آالت  بدون تردید حدیث پیامبر 

لهو و موسیقی و ساز و آوازهای جدید و امروزی از قبیل کمانچه، قانون )یا 

ان توگیرد، بلکه به جرأت میسنتور( اُرگ، پیانو، گیتار و غیره را نیز دربر می

انگیزی و ایجاد سکر و گفت که آالت و ابزار جدید و موسیقی امروزی در طرب

مستی از آالت قدیمی که حرمت آن در برخی از احادیث بیان شده، تأثیری 

مضاعف و غیر قابل اجتناب دارند؛ حتی برخی از علما همانند ابن قیم و غیره 

تر نیز بیشتر و عمیق موسیقی از سکر و مستی شرابنوشته اند که سکر و مستی 

 است.

ها با موسیقی آمیخته ها و خنیاگران و مطربهبدون تردید اگر آوازِ خواننده

گردد، و اگر کلمات و مطالب باشد، حرمت آن شدیدتر و گناهش نیز بزرگتر می

های سرود و ترانه عاشقانه و حکایت عشق و دلدادگی و توصیف محاسن و زیبایی

گردد، از اینجاست که علما فرموده اند: ت چند برابر میجنس مخالف باشد، مصیب

توان کند، و به صورت کلی مینا است و در قلب نفاق ایجاد میک زغنا و ترانه پی

های این دوران محسوب گفت که ترانه و موسیقی از بزرگترین مصایب و فتنه

 گردد.می

ها، ن ساعتگرفتن موسیقی در بسیاری از اشیاء و وسایل زندگی همچوجای

های کودکان، رایانه و تلفن و غیره بیش از پیش از این بال و ها، اسباب بازیزنگ

                                           

 .2212، ترمذی، ش 2213 السلسة الصحیحة -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾67﴿  محرمات

ای که اجتناب و پرهیز از آن عزمی راسخ و همتی مصیبت دامن زده است، به گونه

 طلبد، واهلل المستعان.واال می

 

 غیبت:

مسلمان و بسیاری از مجالس، غیبت و بدگویی برادران  مایهامروزه سرگرمی و 

حرمتی آنان است، در صورتی که خداوند از این امر نهی فرموده آبروریزی و بی

و آن را به صورتی کریه و زشت تمثیل نموده که نفس انسان از آن نفرت پیدا 

 ﴿کند، آنجا که فرمود: می             

    ﴾(1) « و از یکدیگر غیبت ننمایید، آیا یکی از

شما دوست دارد که گوشت برادر مرده اش را بخورد؟ بی تردید ]از این کار[ 

 «..نفرت دارید، و از خدا پروا کنید که خدا بسیار توبه پذیر و مهربان است

دانید غیبت یم»در حدیثی معنی غیبت را اینگونه بیان فرمودند:  پیامبر 

گفتن از برادر چیست؟ اصحاب گفتند: اهلل و رسوله اعلم. فرمودند: تذکره و سخن

پسندد، گفتند: آیا اگر آن عیب واقعاً در برادر ای که او نمیمسلمانت به گونه

شود؟( فرمودند: )آری( اگر مسلمان باشد )بازهم یادآوری آن غیبت شمرده می

ای و اگر چنین چیزی در او باشد ویی و غیبت کردهآن عیب در او باشد از او بدگ

ای، و اگر چنین چیزی در او نباشد به او بهتان از او بدگویی و غیبت کرده

 .(2)«ای!زده

بنابراین، غیبت یعنی تذکره و یادآوری عیب برادر مسلمان که موجب ناراحتی 

ا، روح، اخالق و دلخوری او گردد، چه آن عیب در بدن او باشد و یا در دین، دنی

ها و یا ادا های متعددی دارد، مانند: ذکر معایب و زشتیو خلقتش، غیبت صورت

 در آوردن و تقلید شخصی از روی مسخره و استهزاء.

متأسفانه با وجود این که غیبت نزد پروردگار بسیار شنیع و قبی  است، مردم 

ع است و کمترین آن نو 72ربا »فرمودند:  کنند، پیامبر در باره آن تساهل می

                                           
 .12سورة حجرات، آیة  -(1)

 .2111/  4مسلم  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾68﴿  محرمات

با مادر است )و آگاه باشید( همانا بدترین و برترین ربا برابر با زنا و بدکاری 

 .(1)«آبروریزی و تعرض به ناموس و حیثیت برادر مسلمان است

کننده را از این کار زشت و کسی که در مجالس غیبت حضور دارد باید غیبت

شود دفاع سلمانش که از او غیبت میناروا باز دارد، و از آبرو و حیثیت برادر م

امت خویش را به دفاع از برادر مسلمان تشویق و ترغیب نمده اند،  کند، پیامبر 

هرکس از آبروی برادر مسلمانش دفاع کند، خداوند متعال »آنجا که فرمودند: 

 .(2)«کندروز قیامت آتش جهنم را از او دفع می

 

 چینی:سخن

ترین عامل قطع گری گفتن بزرگترین و اساسیخبرکسی و سخن کسی را به دی

گردد، و ورساختن آتش کینه و عداوت میان مردم محسوب میروابب و شعله

 ﴿فرماید: چین را مذمت نموده است، میخداوند متعال سخن     

     ﴾(3) « ،اری اطاعت مقدیو از هیچ سوگندخوار

 .«چینیجوی رهسپار سخنمکن از هیچ عیب
 .(4)«چین به بهشت راه نداردسخن»فرمودند:  گوید: پیامبر می حذیفه 

های مدینه عبور از باغاز کنار باغی  گوید: پیامبر می ابن عباس 

ن آشدند، شان عذاب میکردند و آنجا صدای دو نفر را شنیدند که در قبرهایمی

شوند، البته تعذیب آنان به خاطر این دو شخص عذاب می»فرمودند:  حضرت 

آری )گناه آنان بزرگ است( یکی از آنان  –گناه بزرگی نیست، سپس فرمودند 

 .(5)«کردزنی( میچینی )دوبهمکرد، و آن دیگری سخناز ادرار خویش پرهیز نمی

                                           

 .1171الصحیحه  لسلسةا -(1)

 .6231، صحی  الجامع 451/  6مسند احمد  -(2)

 .11 – 11سورة قلم، آیة  -(3)

 .472/  11فت  الباری  -(4)

 .317/  1فت  الباری  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾69﴿  محرمات

آن و  چینی فریفتن زن علیه شوهر و عکسهای زشت سخنیکی از صورت

زدن روابب میان آنان است، و همچنین این که برخی از کارمندان یک اداره بهم

رسانند و بدین وسیله سخنی بعضی از همکاران خود را به مدیر و مسؤل اداره می

رسانند، و این کار نیز مسؤل اداره را از کارمندان بدگمان نموده و به آنان ارر می

 باشد.حرام و ناجایز می

 

 های مردم بدون اجازه:دن به خانهسرکشی

﴿فرماید: خداوند متعال می                   

    ﴾(1). «های غیر از خانه ای مؤمنان وارد

جازه گیرید و بر اهل آن )خانه( سالم های خود مشوید، مگر آن که اخانه

 .«گویید
گرفتن این است که اهل منرزل  در توای  این مطلب که هدف اجازه پیامبر 

خواسرتن  هردف اسرتئذان و اجرازه   »در معرض دید مرردم قررار نگیرنرد، فرمودنرد:     

 .(2)«ماندن اهل خانه از دید مردم استمحفوظ

های نزدیرک بره   هم چسبیده و آپارتمانهای بلند و بامروزه با توجه به ساختمان

ها، همسایگان بیش از پیش در معرض دید قررار  ا و دربهروبودن پنجرهه هم و روب

کننرد، و چره   های خویش را کنترل نمیگرفته اند، و متأسفانه بسیاری از مردم نگاه

 هرا و غیرره بره   کنند، عمداً از طریق پنجرهبسا افرادی که در طبقات باال زندگی می

کننرد، ایرن کرار حررام و انتهراک      داخل منازل همسایگان مجاور و پایین نگاه مری 

انگراری در  ای است برای ارتکاب حرام، و بر اثر سرهل حرمت همسایگان و وسیله

 های فراوان پدید آمده است.ها و مصیبتاین باره فتنه

برای بیان عظمت و خطرات این گناه کافی است که بردانیم اگرر کسری بردون     

ای چشرم  اجازه داخل منزل کسی نگاه کند، و صاحب خانه در آن لحظه به وسریله 

                                           
 .27سورة نور، آیة  -(1)

 .24/  11فت  الباری  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾71﴿  محرمات

او را کور کرد، از نظر شرعی از صاحب خانه هیچگونه خسارت و امانی گرفتره  

 گردد.شود و خون شخص بیننده هدر محسوب مینمی

اگر شخصی بدون اجازه به منرزل کسری سرر بکنرد، بررای      »فرمودند:  پیامبر 

اگرر  »و در روایتی آمده اسرت:  « جایز است که چشم او را کور کنندصاحب خانه 

گرردد و  )صاحب منزل( چشم او را بیرون آورد، نه بر او دیه و خونبهایی الزم مری 

 .(1)«نه قصاصی

 

 نجوای دو نفر در حضور فرد ثالث:

نجواکردن دو نفر و تنهاگذاشتن فرد ثالث یکری از آفرات مجرالس اسرت کره      

اندازد و میان آنان نراراحتی و سروءظن   ه میان مسلمانان تفرقه میشیطان بدین وسیل

در حدیثی حکم این عمل و علرت تحرریم آن را اینگونره     کند، پیامبر ایجاد می

دید، دو نفر حق ندارند که با هم نجوا کنند )و فرد وهرگاه سه نفر ب»بیان فرمودند: 

شید، زیررا ایرن کرار موجرب     ثالث را تنها بگذارند( مگر این که در جمع کثیری با

 .(2)«گرددناراحتی و اندوه فرد ثالث می

باید توجه داشت که به همین ترتیب نجواکردن و سرگوشی سه نفر در حضور 

فرد رابرع یرا چهرار نفرر در حضرور فررد خرامس و ... نیرر همرین حکرم را دارد، و           

فررد ثالرث   حق ندارند با زبانی سخن بگویند که همچنین در جمع سه نفری دو نفر 

فهمد، بدون تردید ایرن عمرل بررای فررد ثالرث نروعی تحقیرر بره شرمار          آن را نمی

کنند و کند آنان برای او تصمیم بد و نامناسبی اتخاذ میآید، و بسا او گمان میمی

 هایی دیگر از این قبیل.یا گمان

 

 اسبال و کشیدن لباس بر زمین:

ای معمررولی و را مسرأله  اسربال و فررو هشرتن لبراس امرری اسرت کره مرردم آن        

پندارند، در صورتی که نرزد خداونرد اهمیتری فرراوان دارد، اسربال      پاافتاده میپیش

تر از شتالنگ )استخوان برآمدة قسمت انداختن لباس پایینیعنی فرو هشتن و پایین

                                           
 .6122، صحی  الجامع 315/  2مسند احمد  -(1)

 .13/  11فت  الباری  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾70﴿  محرمات

رسد، و برخی دیگر از ایرن نیرز   های برخی از مردم به زمین میپایینی ساق(، لباس

 کشانند.هایشان را بر زمین میو لباسفراتر رفته 

خداونرد متعرال در قیامرت سره     »فرمودنرد:   روایت نموده که پیامبر  ابوذر 

گردانرد و عرذابی   نگررد، و آنران را پراکیزه نمری    شخص را بره نگراه رحمرت نمری    

تر کند، دردناک در انتظارشان است، آن که ازار )شلوار( خود را از شتالنگ پایین

ردم منت نهد، )در روایتی آمه: کسی کره چرون بره شخصری چیرزی      و آن که بر م

نهرد( و کسری کره متراعش را برا سروگند دروغ بره فرروش         دهد بر او منت مری می

 .(1)«برساند

کنند که اسباب ازار آنان از روی کبر و غررو نیسرت، و در  کسانی که ادعا می

ورد قبرول نیسرت و   نمایند، ایرن سرخن آنران مر    واقع با این گفتار خود را تزکیه می

ه عام است چه کسی قصد تکبر را داشرته باشرد، یرا خیرر،     دوعیدی در این باره آم

ترر از شرتالنگ را   هر قسمتی از پا پایین»فرمایند: در حدیثی می انگونه که پیامبر 

 .(2)«که ازار )شلوار( بپوشاند در آتش جهنم خواهد بود

ین بیانرردازد، عقوبررت وی و اگررر کسرری از روی غرررور و تکبررر لباسررش را پررای 

در حردیثی دیگرر    گرردد، آنگونره کره پیرامبر     ترر مری  شدیدتر و عذابش سخت

هرکس از روی تکبر و غرور لباسش را بر زمین بکشاند، خداوند روز »فرموده اند: 

. و علتش نیز این است که مرتکب (3)«نگردقیامت به سوی او )به نظر رحمت( نمی

 دو کار حرام گشته است.

ال و فرو هشتن هر لباسی حرام و ناجایز است، آنگونه که در حدیث عبداهلل اسب

اسبال در ازار )شلوار( پیراهن »فرمودند:  گوید: پیامبر آمده، وی می بن عمر 

و عمامه است، هرکس از روی تکبر یکی از اینها را بر زمین بکشد، خداونرد روز  

 .(4)«نگردقیامت به سوی او نمی

                                           
 .112/  1مسلم  -(1)

 .254/  6مسند احمد  -(2)

 .3465بخاری، ش  -(3)

 .353/  4ابوداود  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾72﴿  محرمات

است که برای احتیاط و پرهیز از برهنگی هنگام وزش باد، لباس  برای زن جایز

خود را یک وجب و حتی یک گز هم از قد خود درازترر کنرد، امرا در ایرن براره      

هرای عروسری دیرده    نباید از حد معمول فراتر روند، آنگونره کره در برخری لبراس    

بسرا   شود که گاه چندین وجب و متر از دق عروس درازتر دوختره شرده انرد و   می

گیررد و آن  نمودن لباس وی را به عهده میشخصی به دنبال عروس مسؤلیت جمع

 کند.را حمل می

 

 استعمال طال برای مردان:

استعمال طال و ابریشم برای »فرمودند:  گوید: پیامبر می ابوموسی اشعری 

 .(1)«زنان امت من جایز و برای مردان حرام گردانیده شده است

لرروازم بسریاری از قبیررل سراعت، عینررک، دکمره، خودکررار و    امرروزه در برازار   

زنجیرهایی وجود دارد که با چندین عیار طال آمیخته و یا زرکوب اند و یا به آنها 

کنند کره  شنویم که اعالم میآب طال داده شده است، و در بعضی از مسابقات می

نهرا  یدیرة ا یک ساعت طالیی مردانه به نفر اول جایز داده خواهد شرد، اسرتعمال ه  

 حرام و ناجایز است.

دیدند که مردی یک انگشتری طالیی  گوید: پیامبر می عبداهلل بن عباس 

به دست دارد، آن انگشتر را از دست وی بیررون آورده و دور انداختنرد، و سرپس    

کنند؟ پس از ایرن  چرا برخی از شما اخگرهایی از آتش را به دست می»فرمودند: 

ردند؟ به آن مرد گفته شد: برو انگشرتر خرود را برردار و در    تشریف ب که پیامبر 

موردی دیگر از آن استفاده مکن، او در جواب گفت: خیر، به خدا سوگند، چیزی 

 .(2)«دارمآن را انداخته هرگز دوباره برنمی که رسول اهلل 

 

 های کوتاه، نازک و تنگ برای زنان:پوشیدن لباس

گونراگون و اشررکال  وشراک و مرردهای  یکری از مروارد هجرروم دشرمن، طرررز پ   

هرایی کره بره    متفاوتی است که متأسفانه در میان مسلمانان رواج یافته اسرت، لبراس  

                                           
 .217، صحی  الجامع 313/  4احمد  مسند -(1)

 .1655/  3مسلم  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾73﴿  محرمات

پوشاند، حتری پوشریدن   بودن، شفافیت و یا تنگی، عورت و بدن را نمیعلت کوتاه

ظهرور   ها و محارم نیرز جرایز نیسرت، پیرامبر     ها در جمع زنبسیاری از این لباس

بینی فرموده بودنرد، آنگونره کره در حردیث     ها و پوشش زنها را پیشساینگونه لبا

دو گرروه جهنمری   »فرمودنرد:   گویرد: پیرامبر   آمده اسرت، وی مری   ابوهریره 

هایی مانند دم گاو به دست دارنرد  هستند و من آنها را ندیده ام، گروهی که شالق

وجرود ایرن کره لبراس      ازنند و )گروه دوم( زنانی )هستند( که بو مردم را با آن می

سازند و خود نیز بره مرردان تمایرل    پوشیده اند عریاند، مردان را به خود متمایل می

شان همچرون کوهران خمیردة شرتر دو کوهانره اسرت، هرگرز وارد        دارند، سرهای

طوالنی به مشرام  بهشت نخواهند شد، و با وجود این که بوی بهشت از مسافتی بس

 .(1)«یابندرا نیز نمیرسد، آنان حتی بوی بهشت می

هرای  هایی که یک طرف آن کامالً باز است و یرا همچرون مردل   پوشیدن دامن

هایی طروالنی دارنرد، و از البرالی آن پوسرت بردن      غربی از چندین طرف شکاف

گردد، نیز در این حکم داخل است و از طرفی دیگر این نوعی تشربه بره   نمایان می

 نسأل اهلل السالمة.باشد، ام و ناجایز میکفار و بیگانگان است که آن نیز حر

هایی است کره برر آن تصراویر    یکی دیگر از امور ناجایز و حرام پوشیدن لباس

هرای موسرریقی،  هرا، گرروه  زشرتی کشریده شرده اسرت، همچرون تصرراویر خواننرده      

های شراب، تصاویر حیوانات، صلیب، شعارهای بنیادها و جمعیات کنان، جامبازی

و عبارات زننده و جمالت زشت و عاشقانه و متضاد برا شررف و    انحرافی و خبیث

 های بیگانه و اجنبی نوشه شه است.عفت که غالباً با زبان

                                           
 .1611/  3مسلم  -(1)



   

 

  

 
 

 

 ﴾74﴿  محرمات

 پیوند مو:

آمد و گفرت: یرا رسرول اهلل     گوید: زنی نزد پیامبر می ببنت ابی بکر  اسماء

را به خواهم او دختری دارم که بر اثر بیماری موی سرش ریخته است و اکنون می

خداونرد زنری   »توانم مویش را پیوند کنم، فرمودند: ازدواج مردی درآورم، آیا می

 .(1)«شود نفرین نموده استرا که مو پیوند کند، و آن که مویش پیوند می

از این که زنی مویش را پیوند کند منرع   گوید: پیامبر می جابر بن عبداهلل 

 .(2)فرموده اند

ها و ها و بازیگران در فیلمنوعی که امروزه هنرپیشهمستعار و مص مویاستعمال 

 باشد.کنند نیز حرام و ناجایز میتئاترها استفاده می

 

 تشبیه به جنس مخالف در پوشاک، گفتار و هیئت:

فطرت الهی در بندگانش این است که مرد بر مردانگی و زن بر انوثت خویش 

زنردگی مرردم دچرار مشرکل     باقی بماند، و این از عرواملی اسرت کره برا عردم آن      

گردد و تشبیه مردان به زنران و برالعکس مخالفرت برا فطررت و سربب گشرودن        می

باشرد و ایرن عمرل از نظرر شررعی      بندوباری در جامعه میدروازه فساد و اشاعه بی

دهندة کاری در قران و احادیث مورد لعن و نفرین قرار حرام است، و هرگاه انجام

عمررل از گناهرران کبیررره  حررریم آن عمررل دارد، و آنگیرررد، ایررن امررر داللررت بررر ت

مردانی را که  روایت شده که پیامبر  بداهلل بن عباس عگردد، از مسحوب می

سرازند نفررین نمروده    خود را شبیه زنان، و زنرانی را کره خرود را شربیه مرردان مری      

 .(3)«است

ه خرود  صفت و زنانی را کمردان زن و نیز از وی روایت شده که رسول اهلل 

 .(4)کنند نفرین نمودندرا به شکل مردان ظاهر می

                                           
 .1676/  3مسلم  -(1)

 .1671/  3مسلم  -(2)

 .332/  11فت  الباری  -(3)

 .333/  11فت  الباری  -(4)



   

 

  

 
 

 

 ﴾75﴿  محرمات

باشد. بنابراین، برای مردان جرایز  تشبه در لباس و پوشاک نیز حرام و ناجایز می

عقرل و فرومایره گردنبنرد، النگرو،     نیست که همچرون زنران و برخری از افرراد کرم     

ز نیسرت کره   خلخال، گوشواره و غیره استعمال کنند، و همچنین برای زنان نیر جای

شکل هیئرت و لبراس براهم متفراوت     ان را به تن کنند، بلکه باید در مرد هلباس ویژ

خداوند مردی را که »فرمودند:  روایت نموده که پیامبر  باشند، زیرا ابوهریره 

 .(1)«لباس زنانه و زنی را که لباس مردانه بپوشد نفرین نموده است

 

 کردن مو:سیاه

کردن مو وارد شده است، قول صرحی  ایرن   باره سیاه با توجه به وعیدی که در

آخرر زمران گروهری    »فرمودنرد:   کردن مو حرام است، زیرا پیامبر است که سیاه

کننرد،  دان کبوتر سیاه میپدید خواهند آمد که موهای خود را همانند زاغر و چینه

 .(2)«یابندنان عطر و بوی خوش بهشت را نمیآ

شان سفید گشرته رواج دارد و مروی   ز افراد که مویاین عمل در میان بسیاری ا

کننرد، ایرن عمرل مفاسردی نیرز دربرر دارد منجملره: فریبکراری و         خود را سیاه می

تدلیس بر خلق خدا و تظاهر به شکل و هیئتی مصنوعی، و بدون تردید این امر برر  

 گردد.رفتار شخصی تأثیر نامطلوبی دارد و چه بسا باعث فریب مردم می

ثابت گشته که ایشان موهای سفید را با حنا و یا رنگی دیگرر مایرل    مبر از پیا

دادند و روز فت  مکه هنگامی کره ابوقحافره   ای تغیر میبه زردی، قرمزی و یا قهوه

را که از شدت سفیدی ریش و موی سر همچون درخت ثغامره برود، آوردنرد، آن    

  :(3)«ییر دهیداین سفیدی را با رنگی عالوه از سیاهی تغ»فرمودند. 

 قول صحی  این است که مرد و زن در این حکم یکسان هستند.

 

 

 

                                           
 .355/  4ابوداود  -(1)

 .311/  4ابوداود  -(2)

 .1663/  3مسلم  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾76﴿  محرمات

 کشیدن تصویر:

حررام و ناجرایز    کشیدن تصویر حیوانات بر روی لباس، دیروار، کاغرذ و غیرره   

 است.

دترین عرذاب روز  یشرد »فرمودنرد:   گویرد: پیرامبر   مری  عبداهلل بن مسعود 

 .(1)«قیامت از آن صورتگران خواهد بود

فرماید: چه کسری  خداوند متعال می»فرمودند:  گوید: پیامبر می بوهریره ا

تر است از آن که به ایجاد مخلوقی همانند مخلوق من اقدام نموده است )اگر ظالم

 .(2)«ای ریز خلق کنندای و یا مورچهتوانایی دارند( پس حبه و دانه

صرورتگری در جهرنم   هرر  »فرمودنرد:   گوید، پیامبر می عبداهلل بن عباس 

شرود و همگری   است، و به ازای هر تصویری که کشیده است، به او جانی داده می

ای جرز تصویرکشریدن   فرمودند: اگر چاره بینند، ابن عباس در جهنم عذاب می

 .(3)«جان را به تصویر بکشنداری، درختان و اشیای بی

دیگرر داللرت    این حدیث بر حرمت کشیدن تصویر جاندار، انسان و حیوانرات 

دارنررد برره تصویرکشرریدن حیوانررات برره هررر وجرره ممکررن اعررم از چرراپ، ترسرریم،  

باشرد، و  گیری، حررام و نراجیز مری   انداختن، تراشکاری و قالبکاری و نقشکنده

 گردد.احادیث وارده این امور را نیز شامل می

مسلمان باید دستورات شررعی را برا جران و دل بپرذیرد و در مقابرل آن تسرلیم       

پرسرتم، و سرجده   اشد، و به مجادله نپردازد، و نگوید که من این تصراویر را نمری  ب

یافتن عکس و تصویر کنم! اگر با دیدة بصیرت و تأمل به مفاسدی که از رواجنمی

در این دوران پدید آمده، بیندیشیم، حکمت و فلسفة تحرریم تصرویر در شرریعت    

فسادی بزرگ و تحریک غرایرز  اسالمی را در خواهیم یافت. آری، تصاویر عامل 

شرمار و فحشرا و   جنسی و برانگیختن شهوت و بلکره سربب ارتکراب جرایمری بری     

 عفتی است.بی

                                           
 .312/  11فت  الباری  -(1)

 .315/  11فت  الباری  -(2)

 .1671/  3مسلم  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾77﴿  محرمات

برای هیچ مسلمانی شایسته نیست که در منزل خود عکس و تصاویر انسان و یا 

گرردد کره فرشرتگان رحمرت از     حیوانی را نگهداری کند، زیرا این امر سبب مری 

ای که در آن فرشتگان در خانه»فرمودند:  ناع ورزند، پیامبر ورود به آن منزل امت

 .(1)«سگ و تصویر باشد وارد نخواهند شد

ها و هایی از انسانها و تندیسهای مسلمانان مجسمهدر بسیاری از خانه

شود که به عنوان عتیقه، اذین و دکور از حیوانات و بسا از معبودان کفار یافته می

ها و همچنین تصاویر ردد، حرمت نگهداری این تندیسگآنها نگهداری می

 شده روی دیوارها نصب شده به مراتب از تصاویر دیگر شدیدتر است، زیراقاب

ها و حوادث تلخ و ناگواری را ها و اندوهشود و گاه و بیگاه غمبه آنها تعظیم می

ورزد، و این که گردانند و گاه انسان به آنها فخر و مباهات میتر میبرای ما تازه

کنند ها و تصاویر را برای یادگاری نگهداری میگویند این عکسبرخی می

سخنی منطقی و قابل قبول نیست، زیرا یاد و خاطره حقیقی و صادق عزیران و 

دوستان از دست رفته، در قلب جای دارد که براساس آن برای گذشتگان دعای 

ها و بردن عکسد امکان برای از بینشود. بنابراین، باید تا حمغفرت و رحمت می

هایی که محو آنها دشوار باشد مانند تصاویری که ها کوشید، مگر عکسمجسمه

دارد و تصاویر مورد نیاز برای  دها وجوهای مراجع و قاموسدر بعضی کتاب

ها نقش مدارک شخصی اشکالی ندارد، و برخی از علما تصاویری که بر فرش

دانند، البته تا جایی که ممکن است باید بالمانع و مباح می گرددشده و پایمال می

پس تا ]حدی[ »    ﴾(2)﴿ها پرهیز نمود: از تصاویر و عکس

 .«توانید از خداوند پروا بداریدکه می

                                           
 .311/  11فت  الباری  -(1)

 .16سورة تغابن، آیة  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾78﴿  محرمات

 اختالق رؤیا:

دی آوردن منفعتی مااز مردم برای کسب شهرت و فضیلتی و یا به دست برخی

هرایی  و یا ترسانیدن کسی که با او دشمنی و اختالف دارند، عمداً رؤیاها و خواب

ی دیده اند، بسیاری از کنند که چنین و چنان خواهدعا میتراشند و ارا از خود می

خورند و چنین ها اعتقاد شدیدی دارند و به سادگی فریب میمردم عوام به خواب

گرردد وعیرد   ی کره مرتکرب چنرین کراری مری     پذیرند، برای کسهایی را میدروغ

افتراء این است که شخصی  زرگترینب»فرمودند:  سختی وارد شده است، پیامبر 

خود را به غیر پدرش نسبت دهد و یا ادعای دیردن رؤیرا و یرا چیرزی را کنرد کره       

 هرگز ندیده است و یا این که حدیثی دروغین و مواوع )ساختگی( را به پیامبر

 .(1)«نسبت دهد

هرکس به دروغ تظاهر کند که خوابی دیده و از خرود خروابی   »و نیز فرمودند: 

کند تا دو که وقعیت ندارد تعریف کند، روز قیامت خداوند متعال او را مکلف می

 .(2)«تواند این کار را انجام دهددانة جو را بهم گره زند و هرگز نمی

ست، و این سزا مناسب دن دو جو به همدیگر کاری مستحیل و ناممکن از گره

 و از جنس همان عمل است.

 

 نمودن آن و قضای حاجت در قبرستان:نشستن بر قبر و لگدکوب

اگرر شخصری برر اخگرری     »فرمودنرد:   روایت نموده که پیرامبر   ابوهریره 

بسوزد و آتش به بدن او سرایت کند، برایش بهتر است  بنشیند و در اثر آن لباسش

 .(3)«بنشینداز این که بر روی قبر 

پروایری قبرهرای   کنند با بری برخی از مردم هنگامی که مردة خویش را دفن می

شروند و در صرورتی   کنند و احترامی برای آنها قایرل نمری  مجاور را لگدکوب می

اگر بر روی اخگر و یا لبة »فرمایند: در بارة سنگینی گناه این عمل می که پیامبر 

                                           
 .541/  6فت  الباری  -(1)

 .427/  12فت  الباری  -(2)

 .667/  2مسلم  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾79﴿  محرمات

ترر  ب کنم، برایم پسندیدهرا بر پای خود میخکوشمشیر پا بگذارم و یا کفش خود 

 .(1)«این که بر قبر مسلمانی راه بروماست از 

س بزنید کره آنهرایی کره برر قبرسرتان واحردهای تجراری و مسرکونی         پس حد

 سازند، مرتکب چه جرم عظیمی گشته اند.می

وت هنگامی که جای مناسب و خلوتی برای قضای حاجت رمبرخی از افراد بی

کننرد و برا   روند و در آنجا قضرای حاجرت مری   بند، از دیوار قبرستان باال مییانمی

قضرای حاجرت در   »فرمایند: می آزارند، پیامبر گندگی و بدبویی مردگان را می

قبرستان آنقدر زشت است که کسی در وسب بازار در انظار عمومی خود را برهنه 

هرا و  گردد که زبالره نیز میکند و به قضای حاجت بنشیند، این وعید شامل کسانی 

ای کره دیوارهرایش   ریزند به خصوص قبرسرتان متروکره  کثافات را در قبرستان می

فرو ریخته است، و یکری از آداب مطلروب زیرارت قبرسرتان ایرن اسرت کره اگرر         

 های خود را بیرون کند.خواهد میان قبرها راه برود کفششخصی می

 

 عدم پرهیز از قطرات ادرار:

بخشیدن زندگی و سن شریعت اسالم این است که برای سامانیکی از محا

نمودن آسایش انسان احکامی دارد، یکی از این احکام ازاله و زدودن فرهم

را مشروع و کیفیت حصول  (2)باشد و به این  منظور استنجاء و استجمارنجاست می

وتاهی کطهارت و پاکیزگی را بیان نموده است، اما بسیاری مردم در این باره 

نمایند، و این امر کنند، و موجبات تلویث لباس و بدن خویش را فراهم میمی

عدم پرهیز از قطرات ادرار را  گردد و پیامبر موجب عدم صحت نماز آنان می

از کنار باغی از  گوید: پیامبر می ابن عباس  ازعوامل عذاب قبر برشمردند،

شان ی دو نفر را شنیدند که در قبرهایکردند و آنجا صداهای مدینه عبور میباغ

شوند، البته این دو شخص عذاب می»فرمودند:  شدند، آن حضرت عذاب می

آری )گناه آنان بزرگ  –تعذیب آنان به خاطر گناه بزرگی نیست، سپس فرمودند 

                                           
 .411/  1ابن ماجه  -(1)

 رجمبه کارگیری سنگ و کلوخ و... برای زدودن نجاست پس از قضای حاجت. مت -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾81﴿  محرمات

چینی کرد، و آن دیگری سخناست( یکی از آنان از ادرار خویش پرهیز نمی

بیشترین »فرمایند: و فراتر از این ایشان در حدیثی می (1)«کردزنی( می)دوبهم

 .(2)«عذاب قبر بر اثر عدم پرهیز از ادار است

بلندشدن قبل از قطع ادرار، ادرارکردن با کیفیرت و یرا در مکرانی کره قطررات      

نکررردن عضررو ادرار برره برردن و لبرراس اصررابت کنررد، ترررک اسررتنجاء و خشررک   

جاسرت را فرراهم نمروده و وعیرد مرذکور      های مذکور موجبات تلوث به نصورت

متأسفانه تقلید کورکورانه از فرهنگ بیگانه به جایی گردد، شامل این موارد نیز می

هرا وانهرای مخصروص بررای ادرار برر دیروار       رسیده که مسلمانان نیز همانند غربی

شررمانه ادرار کنرد، و   کنند که شخص باید ایستاده و در انظرار مرردم بری   نصب می

ونه شخص مرتکب دو کار حرام و زشرت گردیرده اسرت، اول برهنگری در     بدینگ

 عدم پرهیز و نظافت از قطرات ادرار.جمع مردم و دوم 

 

 های محرمانه و پنهانی مردم:گوش فرادادن به صحبت

و هرگز )در کار دیگران( تجس »  ﴾(3)﴿فرماید: خداوند متعال می

 .«نکنید
فرمودند: هرکس به صرحبت گروهری    گوید: پیامبر یم عبداهلل بن عباس 

شان را بشنود، گروش فررا دهرد روز قیامرت در     از مردم دوست ندارند کسی سخن

 .(4)«شود...شده ریخته میگوشهایش سرب گداخته

و اگر سخنی را که شنیده به دیگران انتقرال دهرد عرالوه برر تجسرس مترکرب       

چرین بره   سرخن »فرمودنرد:   پیرامبر   چینی( نیز شرده اسرت، و  گناهی دیگر )سخن

 .(5)«بهشت راه ندارد

 

                                           
 .317/  1فت  الباری  -(1)

 .326/  2مسند احمد  -(2)

 .12سورة حجرات، آیة  -(3)

 .241 – 241/  11المعجم الکبیر طبری  -(4)

 .472/  11فت  الباری  -(5)



   

 

  

 
 

 

 ﴾80﴿  محرمات

 اذیت و آزار همسایه:

 ﴿خداوند متعال ما را در بارة همسایه سفارش نموده و فرموده است: 

                             

                               

            ﴾(1). 

و بره پردر و مرادر     و خداوند را پرستش کنید و چیزی را با او شریک نیاورید»

نیکی کنید، و )نیز( به نزدیکان و یتیمان و بینوایان و همسایه خویشراوند و همسرایه   

بیگانه و همنشین و در راه مانده و ملک یتیمان )نیکی کنید( خداوند کسری را کره   

 .«داردمتکبر خودستا باشد دوست نمی
اسرت، ابری   محرمرات   همسایه حقوق بسیاری دارد و اذیرت و آزار او یکری از  

بره خردا سروگند ایمران نردارد، بره خردا        »فرمودنرد:   گوید: پیامبر می شری  

سوگند ایمان ندارد، به خدا سوگند ایمان ندارد، گفتنرد: یرا رسرول اهلل چره کسری      

ایمان ندارد؟ فرمودند: کسی که همسایه اش از بدی و آزار وی راحت و در امران  

 .(2)«نباشد

ایه را مقیاس و مالک نیکی و بدی بره همسرایه   ستایش و مذمت همس پیامبر 

گفرت:   گوید: شخصی به حضرت پیامبر می قرار داده اند، عبداهلل بن مسعود 

فرمودند:  یا رسول اهلل از کجا بدانم که به همسایه ام نیکی کرده ام یا بدی؟ آن 

گر ترو  ای و ااگر همسایگانت تو را ستودند دلیل این است که به آنان نیکی کرده»

. اذیت و آزار همسایه (3)«ایرا مذمت کردند، پس بدان که به آنان بدی روا داشته

های گوناگونی دارد مانند این که بره همسرایه اجرازه ندهرد کره برر دیروار        صورت

مشترک میخ بکوبد و یا بر آن سقف بزند و همچنین گرفتن جلوی نرور آفتراب و   

یی که در منزل همسرایه بردون اجرازة    هوا بدون اجازة همسایه، نصب پنجره در جا

                                           
 .36سورة نساء، آیة  -(1)

 .443/  11فت  الباری  -(2)

 .6341، صحی  الجامع 412/  1مسند احمد  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾82﴿  محرمات

همسایه نصب پنجره در جایی که در منزل همسایه دید داشته باشد، سرر و صردا و   

آوازهای ناهنجرار خصوصرًا هنگرام خرواب و اسرتراحت، زدن فرزنردان همسرایه،        

انداختن آشغال جلوی درب همسایه و... و اگر گناهی در حق همسایه انجم گیررد  

زن  11اگر مرردی برا   »فرمودند:  گردد، پیامبر برابر می جرم و سزای آن چندین

تر است از این که با همسر همسایه اش زنرا کنرد و اگرر از    زنا کند، گناهش سبک

منزل جداگانه سرقت کند، گناهش کمترر از ایرن اسرت کره از خانرة همسرایه        11

 .(1)«دزدی کند

داننرد بایرد   او مری آنهایی که غیاب همسایه را فرصتی برای سرقت و خیانت به 

 منتظر عذاب سخت و دردناک خداوند باشند.

 

 عدالتی در وصیت:بی

دهد که شخصی به خود و یا دیگران زیان برسراند،  شریعت اسالمی اجازه نمی

وارد آوردن زیان بر ورثه هنگام وصیت و کاسرتن حرق آنران یکری ازایرن مروارد       

کار گرردد و در حردیثی    شخصی را که مرتکب این باشد که پیامبر ممنوعه می

هرکس به شخصی خسارتی وارد کند خداوند نیرز بره او   »اینگونه تهدید نموده اند 

رساند و هرکس شخصی را در مشقت بیاندازد خداوند نیز او را به مشقت زیان می

 .(2)«کندو سختی گرفتار می

کردن برای شخصی گردانیدن یکی از ورثه از حق شرعی وی یا وصیتمحروم

ارث به شخصی عرالوه از   3بر  1از حق و سهمیة شرعی و وصیت به بیش از  بیش

عرردالتی در وصرریت وردن خسررارت برره ورثرره و برریآ هررایی از واردوارثرران، نمونرره

 باشد.می

هرای شررعی صراحبان حررق    در بسریاری از منراطق برر اثرر عردم وجرود دادگراه       

دسرت آورنرد، زیررا     توانند حق شرعی را که خداوند برای آنان قررار داده بره  نمی

                                           
 .113ی، ش ادب المفرد بخار -(1)

 .453/  3مسند احمد  -(2)



   

 

  

 
 

 

 ﴾83﴿  محرمات

های ظالمانه را که نزد آنان بره ثبرت رسریده    های ساختگی وصیتها و نظامدادگاه

 شان را خواهند دید.دانند، و سرانجام سزای اعمالقابل اجرا و معتبر می

 

 :(1)بازی با تخت نرد

های مروجه امروزی اموری حرام و ناجایز را دربر دارند، مانند بسیاری از بازی

از آن منرع نمروده و فرمودنرد:     ای است برای قمار و پیامبر که مقدمه« نرد» بازی

ون یرا وی دسرت خرویش را در گوشرت و خر     هرکس با تخته نرد برازی کنرد گو  »

 .(2)«خوک فرو برده است

کسی که با تخته نرد برازی کنرد از   »فرمودند:  گوید: پیامبر می ابوموسی 

 .(3)«خدا و رسول نافرمانی کرده است

 

 کردن مؤمن:نفرین

هرا،  کننرد، و انسران  بسیاری از مردم هنگام عصبانیت زبان خرود را کنتررل نمری   

حیوانات، جمادات، ایام و ساعات و حتی خود و فرزندان و همسر خرویش را نیرز   

کنند و این گناه بسیار بزرگی است، ابو زید ثابرت برن ارحاک    لعنت و نفرین می

تررین  مودنرد کره لعرن و نفررین کرردن از مهرم      فر گوید: پیرامبر  می انصاری 

کننردگان روز قیامرت   اندزد و همچنرین لعرن  عواملی است که زنان را به جهنم می

تر از همه این که اگر شخصی به نراحق کسری را   شفیع قرار نخواهند گرفت و مهم

گردد، و در واقع برای نرابودی و هرالک   لعن و نفرین کند، نفرین بر خود او برمی

 عا کرده است.خود د

 

 

 

                                           
 15مهرة سفید و  15»مهره  31بازی معروف که آلت آن شبیه شترنج و مرک از تخته و  -(1)

 -مترجم  –باشد، فرهنگ عمید و دو طاوس می« مهرة سیاه

 .1771/  4مسلم  -(2)

 .314/  4مسند احمد  -(3)



   

 

  

 
 

 

 ﴾84﴿  محرمات

 گری:نوحه

کرردن  گری و زدن برر سرر و صرورت، پراره    فریادکشیدن هنگام مصیبت، نوحه

لباس و تراشیدن مو اموری حرام و بیانگر عدم راایت به قضای الهی و عدم صربر  

شخصی را که هنگام مصیبت مرتکب چنین کاری  باشند و پیامبر بر مصیبت می

کسی را که هنگام مصیبت  گوید: پیامبر می ه شود نفرین نموده است، ابوامام

کنرد،   چهره اش را بخراشد و یا گریبانش را چاک دهد و یا داد و فریاد و واویرال 

 .(1)نفرین فرمودند

کسری کره هنگرام    »فرمودنرد:   روایت شه که پیرامبر   از عبداهلل بن مسعود 

ننرد دوران  مصیبت سر و صورت خود را بکوبد و گریبرانش را چراک دهرد و هما   

 .(2)«جاهلیت واویال کند، از ما نیست

گرر توبره نکنرد، در روز قیامرت بره او      اگر نوحره »و در حدیثی دیگر فرمودند: 

 .(3)«شودای آتش را پوشانده میشلواری از تیر و جامه

 

 نهادن بر چهره:زدن و داغ

 .(4)کردن چهره نهی فرمودنداز زدن و داغ گوید: پیامبر می جابر 

آنها بر صورت آموزان یاری از پدران و معلمان هنگام تنبیه فرزندان و دانشبس

کننرد، و  زنند و برخی از مردم نیز با خدمتکاران خود نیز چنین رفترار مری  لی مییس

ای که خداوند انسان را به آن شرف داده است و چره  این امر اهانتی است به چهره

در حواس گردد که مرکرز آنهرا در    رفتن و خللبسا زدن بر صورت موجب از بین

چهره است آنگاه پشیمانی سودی نخواهد داشت، و شاید از او طلب قصراص هرم   

نهادن بر صورت حیوان و عالمتگذاری آنهرا بردین کیفیرت حررام و     بکنند، اما داغ

گردد، و در صورتی که عررف  ناجایز است و نوعی تشویه و شکنجه محسوب می
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 ﴾85﴿  محرمات

نهدن بر چهررة حیروان پرهیرز کننرد، و     د بازهم باید از داغو نشان قبیله اینگونه باش

 جایی دیگر از بدن حیوان را عالمتگذاری کنند.



   

 

  

 
 

 

 ﴾86﴿  محرمات

 قهرکردن با مسلمان!

انان جردایی بیانردازد، و   مهای شیطان این است که که میران مسرل  یکی از برنامه

هرایی  هانره کنند، و با بمتأسفانه بسیاری از مسلمانان در این باره از شیطان پیروی می

کننرد و چره بسرا    واهی و اختالفات مادی با برادران مسلمان خویش قطع رابطه می

شان سخن نگویند و بره خانره   کنند که با برادر مسلمانخورند و نذر میسوگند می

گرداند و اگر در مجلسی نیز او را اش پا ننهند، و اگر او را در راهی ببینند روی می

کننرد، امرا بره او هیچگونره     گوینرد، و مصرافحه مری   م میمالقات کنند به مردم سال

کنند، این امر یکی از اسباب تباهی جامعره اسرت، و برا توجره بره ایرن       توجهی نمی

گویرد: پیرامبر   شریعت اسالمی در این باره حکم و وعید سختی دارد، ابوهریره می

  :مسلمانش برای هیچ مسلمانی جایز نیست که بیش از سه روز با برادر »فرمودند

در مسلمانش قهر کند و در این حال بمیرد ابیش از سه روز با بر قهر کند و هرکس

 .(1)«رودبه جهنم می

هرکس تا یک سال با بررادر  »فرمودند:  گوید پیامبر می ابوخراش اسلمی 

 .(2)«مسلمانش قهر کند )گناه این کار برابر با کشتن اوست

ایرن کرافی اسرت کره چنرین شخصری از        ها و عواقب شوم این کار تنهااز بدی

فرمودنرد:   گوید: پیرامبر  می ماند؛ ابوهریره مغفرت خداوند متعال محروم می

اعمال مردم هر هفته دو مرتبه، روزهای دوشنبه و پنجشنبه به پیشگاه خداوند پیش »

گردند، مگرر دو نفرری کره برا همردیگر قهرر       امی مؤمنان مغفرت میمگردند، تمی

 .(3)«شود اینها را رها کنید تا این که با همدیگر صل  کننده میباشند و گفت

هرکس از این دو نفری کره براهم قهرر هسرتند توبره نمرود و از کرردة خرویش         

پشیمان شد، باید نزد آن دیگری برود و به او سالم کند و اگر آن شرخص جرواب   

گویرد:  می ماند، ابوایوب سالمش را نداد و صل  نکرد گناه تنها بر عهدة او می

برای هیچ مسلمانی جایز نیسرت کره بریش از سره روز برا برردر       »فرمودند:  پیامبر 

ای کره هرگراه یکردیگر را ببیننرد از همردیگر روی      مسلمانش قهرر کنرد بره گونره    
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 ﴾87﴿  محرمات

بگرداند و بهترین آنها کسی اسرت کره ابتردا اسرالم کنرد )و بررای صرل  پیشرقدم         

 .(1)باشد(

طر امری شرعی همچون ترک نماز و یا انجام اگر قهرکردن و قطع رابطه به خا

گناهی دیگر باشد، در صورتی که قطرع رابطره برا او ترأثیری داشرته باشرد و او بره        

، در ایررن صررورت (2)خطررای خررود پرری ببرررد و برررای اصررالح خررویش اقرردام کنررد 

قهرنمودن و قطع رابطه بر او هیچ تأثیری نداشته باشد، بلکه بررعکس، او بیشرتر بره    

آورد، پس در این صورت قهرکردن با او جایز نیست، شی خود رو میگناه و سرک

تر شرد  در این صورت باید به او نزدیکندارد,  زیرا قطع رابطه با او هیچ مصلحتی 

 و به او احسان و نیکی کرد و به وسیلة پند و موعظه برای اصالح او باید کوشید.

ه رواج یافته و بره فضرل   ای از محرماتی بود که در جامعآنچه بیان شد مجموعه

 الهی موفق شدیم تا آن را به شما تقدیم داریم.

ما چنان خشریت و   خواهیم که به فضل خویش بهدر پایان از خداوند متعال می

تقوایی عنایت کند که از معاصی باز آییم و به ما توفیرق چنران طراعتی بدهرد کره      

هرای مرا بگرذرد و بره مرا      یبدان وسیله ما را به بهشت برساند و از گناهان و کوتاه

آنچنان روزی حاللی عنایت کند که از حرام مستغنی باشیم و به فضل خرویش مرا   

تردیرد او  مران را بیرامرزد، بری   نیاز کند، توبه ما را بپذیرد و گناهانرا از دیگران بی

 کننده است.نشوا و اجابت

 وصاى ال وسام عاى الندي األني نحمد وآله

 د هلل نب العهلللميش وصحده سجمعيش والحم
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